
 
 

 
 

 

  

 

  
  

LRF – Erbjudande 13,08 kWp Solföljare 
293 000:- +moms  
Du gör montaget!  Gäller vid beställning före 2013-06-01 

Kontaktuppgifter 

Kjell Bengtsson: 073 - 40 00 211 
kjell.bengtsson@addcleantech.se 

Felix Rodriguez: 0766 - 71 31 71 
felix.rodriguez@addcleantech.se 

 

Solföljare på Kolarviksvägen 1, Enköping 

 



 
 
 
 

 
AddCleantech Solar Systems AB 
Kvartsgatan 15, SE-749 40 Enköping  
solar.systems@addcleantech.se 

Solföljare för maximal energiproduktionen 

En solföljare är det mest effektiva sättet att producera solenergi.  

Vår solföljare ger ca 19 000 kWh/år och dess 60 m2 panelyta är försedd med 40st 
högeffektiva 327W Sunpower solpaneler med en verkningsgrad på över 20% 
 
Vår solföljare med astronomisk styrning följer solen perfekt med en noggrannhet  
på ± 0,1grad. Jämfört med fast monterade paneler så arbetar solföljaren med högre och 
jämnare effekt över dagen. Det är dessa fördelar som ökar energiutbytet med 45% jämfört 
med fast monterade paneler.          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

De främsta fördelarna med en solföljare är:  

 45 % högre energiutbyte. Hög och jämn effekt över dagen  
 Marken under en solföljare kan användas för andra ändamål  
 Solpanelerna är bättre skyddade för stöld och vandalisering  
 Håller panelerna renare från smuts och nästan helt fria från snö 

Investeringen är 293 000:- /exkl. moms.  

Kostnader som tillkommer, dessa kan du påverka med egna insatser/maskiner: 

 Fundament: Beräknas till ca 4m3 betong 
 Elinstallation: Beror på avstånd till fastighetens elsystem 
 Elkablar: Kraft kabel, signalkabel, kabelrör etc. efter behov.  
 Lyfthjälpmedel t.ex. teleskoplastare  

En genomsnittlig kostnad för detta är cirka 30 000:-/solföljare exkl. moms.  
Detta ger en totalkostnad på ca 323 000:- exkl. moms. 

Nyckeltal för jämförelse av solföljarens investering genom producerade kWh/år:  

Investering/års kWh blir då: 323 000kr/19 000 kWh = 17:-/års kWh.   
 
Under förutsättning att elpriset är 1 kr/kWh (exkl. moms) så är avkastningen på investerat 
kapital ca 5,8 % och vid 35 % bidrag 9,0%.  

Under senaste 10 åren har spotmarknads elpriset ökat med ca 13 % per år, fortsätter den 
utvecklingen ökar avkastningen på investeringen. 


