
777 soltimmar i Stockholm – Sommarens sol kunde gett 230
miljoner kWh elenergi
Sammanlagt har solen strålat 777 timmar över Stockholm under sommarmånaderna enligt Weatherpals Solskenskamp. Om
hälften av Stor-Stockholms villaägare skulle haft solpaneler på sina tak skulle sommarens solstrålar genererat en elproduktion
på cirka 230 miljoner kilowattimmar elenergi, enligt elbolaget Bixias beräkningar.

För en villaägare i Stockholm med en solelsanläggning på 4,5 kilowatt (installerad effekt) på taket har sommarens solstrålar genererat cirka
1.700 kilowattimmar.

– Potentialen i solel är mycket större än man tror. Idag står solel för en knapp procent av den totala energiproduktionen i Sverige. Men vi
märker att intresset ökar i takt med att vi slår hål på den gamla myten att solel inte skulle fungera här. Senast förra veckan togs första
spadtaget för landets största privata solelspark utanför Norrköping, säger Arne Andersson, solelsexpert på Bixia.

7 av 10 vill ha mer solel
I Sverige har vi de bästa förutsättningar för att ställa om till förnybar energi och nå en klimatneutral framtid. Omkring 60 procent av vår el
kommer redan idag från förnybara källor.

Dessutom är de flesta svenskar mycket positivt inställda till el från sol, vind och vatten. Sju av tio tycker till exempel att vi borde satsa mer på
solel, enligt en undersökning som Bixia låtit göra.

– Elproduktionen från vindkraft har ökat kraftigt de senaste åren. Tack vare en framgångsrik teknikutveckling och alla klimathjältar som vågat
satsa står vindkraften idag för omkring sju procent av vår totala produktion. Nu har även tekniken inom solelsområdet utvecklats med
prispress som följd. Solel är en framtidsinvestering både för klimatet och för plånboken, säger Arne Andersson.

En solelsanläggning på 4,5 kilowatt, som är normalt för en villa, kostar idag cirka 65 000 kronor inklusive bidrag från Länsstyrelsen.

Så har vi räknat:
Antalet småhus i Stor-Stockholm enligt SCB cirka: 270 000. Cirka hälften av dessa har tak som är lämpade för solel.
En solanläggning på 4,5 kW med en verkningsgrad på 15 procent (vilket är en vanlig anläggning för villor) genererar cirka 2,2 kWh per
soltimma, eftersom anläggningen även producerar el när solen inte skiner. Hälften av Stor-Stockholms villor, cirka 135 000 x 1.700 kWh
(kilowattimmar per villa) = 230 miljoner kWh

Om sol och solel
Jorden nås årligen av 10 000 gånger mer solenergi än mänsklighetens totala förbrukning av fossila bränslen. Tyskland är den största
marknaden för solel idag men marknaden växer starkt framförallt i Asien. Solförhållandena i Sverige är på många håll lika goda som i norra
Tyskland.

Källor: WheaterPal, Energimyndigheten, SCB.

För mer information kontakta:
Anna Fjellner, pressansvarig, 076-828 58 11
Arne Andersson, solelsexpert, 070-270 91 24

Bixia AB är ett elbolag med tio delägare, Tekniska Verken i Linköping, Alvesta Energi, Bjäre Kraft, Borgholm Energi, Mjölby-Svartådalen Energi, Nässjö
Affärsverk, Oxelö Energi, Sandviken Energi, Södra Hallands Kraft och Växjö Energi. Tillsammans har vi 18 kontor och butiker i Linköping, Alvesta,
Borgholm, Göteborg, Laholm, Malmö, Mjölby, Nässjö, Oxelösund, Sandviken, Stockholm, Trollhättan, Uddevalla, Västra Karup/Båstad, Växjö, Ljungby,
Ängelholm och Örebro. Bixia har cirka 300 000 kunder och omsätter cirka 2,6 mdkr. Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el och
är ett av de elhandelsbolag som köper in mest småskaligt producerad el i Norden från cirka 950 anläggningar. Tillsammans är vi en kraft som förändrar!
Läs mer på www.bixia.se


