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Sammanfattning 

Syftet med denna rapport är att undersöka huruvida det skulle vara ekonomiskt och ekologiskt 

rimligt att installera en solpanelsanläggning på taken vid Lappkärrsbergets studentbostäder. 

Dessutom är syftet att undersöka skillnaderna mellan två olika system: ett där all producerad 

energi säljs till ett elbolag, och ett där energin används på plats med hjälp av ett 

energilagringssystem. Ekonomianalysen utförs genom att kontakta solpanels- och 

energilagringsentreprenörer för att få uppskattningar på grundinvesteringens storlek, samt 

intäkterna över tid. Solpanelsanläggningens slutliga värde beräknas sedan med 

nuvärdesmetoden. Ekologianalysen utförs genom en litteraturstudie av livscykelanalyser och 

ekologiska konsekvenser mäts helt i växthusgasutsläpp med koldioxidekvivalent som enhet. 

En kostnads-effekt-analys genomförs även för att illustrera korrelationen mellan 

anläggningens ekonomiska och ekologiska effekter. 

Undersökningen visar att en solpanelsanläggning vid Lappkärrsberget inte kommer löna sig 

ekonomiskt, med en förlust på 8 292 115 kronor vid försäljningsscenariot och 72 600 395 

kronor vis lagringsscenariot. Undersökningen visar också att anläggningen lönar sig 

ekologisk, med en besparing i växthusgasutsläpp på cirka 38 %.  

 

  



Abstract 

The purpose of this report is to examine whether it would be economically and ecologically 

sound to install a system of solar panels on the roofs of the student accommodations at 

Lappkärrsberget. The report also examines the differences between a system where all energy 

produced is sold to an energy company, and one where the energy is used on-site in 

combination with an energy storage system. The economic analysis is performed by 

contacting solar power and energy storage businesses to get estimates on the size of the initial 

investment and income generated over time. The final value of the solar panel installation is 

calculated using the net present value. The ecological analysis is performed as a literature 

survey of life cycle analyses of solar panel installations and ecological impact is measured 

entirely in greenhouse gas emissions, with carbon dioxide equivalent as the unit. A cost-

effectiveness analysis is performed as to illustrate the correlation between the economic and 

ecological effects of the solar panel installation. 

In conclusion, it is shown that a solar panel installation on the roofs at Lappkärrsberget will 

not be a sound economic investment, reporting a loss of 8 292 155 SEK if the energy is sold, 

and 72 600 395 SEK if it is used on-site. It is also shown that a solar panel installation would 

be a sound investment ecologically with savings in greenhouse gas emissions of about 38 %.  
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1. Inledning 

Med sinande energikällor i form av fossila bränslen, och miljöproblem orsakade av den 

globala uppvärmningen, har hållbar utveckling fått en högre prioritet på internationell nivå. 

Att implementera förnyelsebar energi i stadsutveckling har blivit allt mer viktig, då städer och 

byggnader håller en lång tid vilket medför en stor skillnad i klimatutsläpp. Bostadssektorn står 

idag för ca 40 % av Sveriges totala energianvändning (Naturvårdsverket, 2016) där det råder 

en stor potential för att spara stora mängder energi vid implementering av 

energieffektiviseringar. EU har infört ett direktiv som innefattar att dess medlemsstater ska se 

till att alla dess nybyggnationer ska vara nära-nollenergibyggnader senast den 31 december 

2020 (Energimyndigheten, 2017). Nära-nollenergibyggnader innebär att byggnader inte får 

göra sig av med mer energi än vad de producerar, vilket ska gälla för alla nybyggnationer, 

medan direktivet också omfattar att medlemsstater ska stimulera renovering av aktuella 

fastigheter och byggnader till nära-nollenergibyggnader.  

I december 2016 beslutade den svenska regeringen om att alla nybyggnationer ska vara nära-

nollenergibyggnader senast 2020 varav alla nya byggnader som ägs och används av offentliga 

myndigheter ska vara nära-nollenergibyggnader senast 2018 (Boverket, 2017). Runtom i 

Sverige äger idag flera utvecklingsprojekt rum med hållbar stadsutveckling i fokus, där 

implementering av solceller i byggnader dominerar vid både renovering av fastigheter samt 

vid utveckling av nya städer. Solenergi ses som en optimal energikälla då de genererar energi 

från solljus, inte kräver underhåll och inte ger upphov till klimatutsläpp under dess 

användning. I Stockholmsområdet är Norra Djurgårdsstaden och Hammarby Sjöstad exempel 

på städer som utvecklats med hållbar stadsutveckling i fokus, men det finns också flertalet 

projekt som ämnar implementera solceller vid renovering. Ett exempel på renoveringsprojekt 

är projektet Hållbara Järva som verkade under 2010–2014 och omfattade energieffektivisering 

i samband med upprustning och renovering av miljonprogramsbyggnadshus i stadsdelarna 

Rinkeby, Akalla, Husby och Kista. Här renoverades sju byggnadshus med bland annat 

solceller installerade på tak och väggar och är nu Sveriges solcellstätaste område med 10 600 

kvadratmeter solceller (Stockholms stad, 2017). Vidare har också flertalet kontorsbyggnader, 

bostadsrättsföreningar och företag implementerat solenergi i dess energianvändning i syfte att 

verka för en hållbar utveckling. 



2 

Som producent av solenergi är det även möjligt att sälja överskottselen som produceras av 

solcellerna, där man tituleras som mikro- eller makroproducent beroende på storleken på 

anläggningen och hur mycket el som man producerar. En mikroproducent är generellt en 

mindre anläggning på ett privat hushåll, exempelvis villatak på en privatpersons bostad, 

medan makroproducenter kan vara solcellsanläggningar på industrier och företag. Beroende 

på om man är en mikro- eller makroproducent existerar även ramverk för subventioner och 

skatter anpassade till rådande produktion, där dessa varierar för respektive producent. 

1.1 Bakgrund 

Intressent för solenergi ökar snabbt, både i Sverige och globalt. Antalet hus med solpaneler 

världen över har ökat drastiskt på senare tid, och fördelarna är väldokumenterade. Det skulle 

därför vara av intresse att undersöka om principen om solpaneler på bostadshus går att 

applicera i större sammanhang. 

Lappkärrsberget är Stiftelsen Stockholms Studentbostäders (SSSB) största område. Med mer 

än 2000 bostäder huserar Lappkärrsberget inte bara många studenter, utan förbrukar också 

mycket el. En solpanelsanläggning på Lappkärrsberget presenterar stor potential för både 

ekonomiska och ekologiska vinster.  

1.2 Problemformulering 

Baserat på Lappkärrsbergets nuvarande energiprofil och layout så kan det vara av både 

ekonomiskt och ekologiskt intresse för SSSB att installera ett system av solpaneler på 

bostädernas tak. Detta i syfte att minska bostädernas ekologiska fotavtryck samt företagets 

elräkning.  

Denna rapport ämnar utvärdera lönsamheten av ett sådant projekt ur både ekologiskt och 

ekonomiskt perspektiv med avseende på följande frågeställningar: 

 Skulle ett system av solpaneler på Lappkärrsbergets tak medföra en ekonomisk 

nettobesparing för SSSB, och vad blir återbetalningstiden. 

 Skulle ett system av solpaneler medföra en ekologisk nettobesparing med avseende på 

koldioxidutsläpp 
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Vidare är ett av rapportens huvudsakliga syften att undersöka om det är mer lönsamt, med 

avseende på de ovan formulerade frågeställningarna, att sälja eller att lagra den producerade 

energin. 

1.3 Avgränsningar 

Projektet tar inte hänsyn till byggnaderna Filosofen 9, eller Fysikern 1 på Lappkärrsberget. 

Detta då dessa byggnader begränsad takyta och okonventionell formgivning, som inte är väl 

anpassad en solpanelanläggning. Det finns en möjlighet att även dessa byggnader kan 

utnyttjas för solelproduktion, men det ligger inte i omfånget av detta projekt. 

Måttet för ekologiska konsekvenser har begränsats till växthusgasutsläpp. Ekologisk 

hållbarhet är ett extremt brett område som kan mätas på många olika sätt. Växthusgasutsläpp 

ur ett livscykelperspektiv är dock ett mått som infattar stora delar av de processer som en 

produkt genomgår. Det huvudsakliga syftet med att installera en solpanelsanläggning är också 

att minska just växthusgasutsläpp; det vill säga att måttet stämmer väl överens med 

produktens syfte. 

Projektet räknar inte heller på soluppvärmning, då Lappkärrsberget redan får sin värme via 

fjärrvärme. 
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2. Teknisk och ekonomisk bakgrund 

Innan några beräkningar kunde genomföras så behövdes en teknisk och ekonomisk bakgrund. 

Denna bakgrund beskriver kort de tekniska principerna bakom en solpanel, samt vilka 

ekonomiska aspekter som behövs tas hänsyn till vid lönsamhetsberäkningar. 

2.1 Kiselbaserade solceller 

Fotovoltaiska solceller omvandlar solens ljus till direkt elektricitet i form av likström, som 

sedan kan användas som exempelvis hushållsel i fastigheten. En PV-solcell består av en tunn 

skiva av ett halvledarmaterial, där den vanligast använda i solcellsanläggningar som byggts de 

senaste åren är kiselsolceller. I denna rapport behandlas kristallina kiselsolceller. 

Elektricitet genereras från kiselsolcellerna genom att den tunna skivan av halvledarmaterial 

har metallkontakter på dess fram och baksida (Svensk Solenergi, n.d.) När solljuset sedan 

träffar solcellens yta blir framsidan negativt laddad och baksidan positivt laddad. Kontakterna 

tar sedan upp dessa laddningar i form av elektrisk ström. En enskild kiselsolcell ger enbart 0,5 

volt (SolEl, n.d.), och för att generera tillräckligt med spänning för att vara praktiskt 

användbart seriekopplas flertalet solceller, oftast 30 till 40 stycken, i en modul. Den enskilda 

solcellen är även ömtålig och känslig för fukt, varvid man kapslar in de större modulerna i ett 

laminat som skyddar mot fukt, mekaniska belastningar och övrig beröring. Det är därför 

vanligt att framsidan av en solcellsmodul är av glas, medan baksidan har större frihet gällande 

material. 

Kristallina kiselbaserade solceller kan delas upp i monokristallina och polykristallina 

solceller. Den monokristallina solcellen har en livslängd på 25 år och högre verkningsgrad än 

den polykristallina, men kostar mer att producera. Den polykristallina är den vanligaste typen 

av solceller med en livslängd på minst 20 år och en verkningsgrad på 15 %. För länder i 

norden med svagare ljus lämpar sig därför monokristallina solceller bäst. 

2.2 Energilagring 

Generellt sett så skiner solen under de timmar på dagen då folk inte är hemma. Det sänkta 

energibehovet på dagtid är potentiellt lägre än energiproduktionen, varpå energin måste lagras 

till senare på kvällen. Lagringen sker med hjälp av en uppsättning batterier, med en total 
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kapacitet som överstiger den mängd överskottsenergi som genereras under en dag, och med 

en uteffekt som täcker behovet från alla bostäder. 

De två huvudsakliga batterityperna som används för energilagring är litiumjonbatterier, och 

blyackumulatorer (Bukhari, et al., 2015).  

Batterier för lagring i elbilar har utvecklats till att bli en etablerad marknad i samband med 

expansionen av elbilsproduktionen, vilket har resulterat i utvecklingen av flera batterityper 

med olika kemiska sammansättningar och egenskaper. Samma batterier som används till 

elbilar kan också användas i solcellsanläggningar för lagring av överskottselen som 

produceras av solcellerna. Både den globala och den svenska marknaden domineras av 

litiumbatterier på grund av dess höga energitäthet och livslängd, vilket gör litiumbatterier till 

ett realistiskt val för en solcellsanläggning på Lappkärrsberget. 

I Sverige består marknaden för energilagring för förnyelsebara energikällor främst av Tesla 

och Box of Energy, vilka är två av de få företag som erbjuder litiumbaserade batterisystem 

anpassade för både privata hushåll och större anläggningar som industrier och fastigheter.  

Box of Energy erbjuder lagring i form av nya och återvunna litiumbatterier som vanligen 

används i bilindustrin. Litiumceller är uppbyggda av en anod, en katod och en 

elektrolytlösning vilka kan bestå av en rad olika metaller. Mer specifikt utgörs litiumcellerna i 

batterierna som Box of Energy erbjuder av de kemiska sammansättningarna LMO, lithium 

manganese oxide, eller NMC, lithium manganese nickel cobalt, i katoden. Dessa är bland de 

vanligaste förekommande kemiska sammansättningarna för katoder i litiumbatterier i 

kombination med en grafit-anod. 
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2.3 Energiförsäljning 

När elproduktionen från en solpanelsinstallation är större än elbehovet så kan man sälja 

överskottet till ett elbolag. Detta kan göras oavsett om det finns möjlighet för lagring eller 

inte; i det fallet används överskottselen först till att ladda lagringsbatterierna, vartefter 

överskottet säljs. I situationer där energibehovet är så pass stort att kostnaden för 

lagringssystemet inte kan tjänas tillbaka av solpanelerna så kan det vara mer lönsamt att sälja 

energin direkt. Energin sälj då direkt till ett energiföretag, enligt ett överenskommet pris. 

Priset varierar beroende på om solpanelsanläggningen är klassificerad som mikroproducent 

eller inte.  

Mikroproducent 

En elanvändare som även matar ut el på elnätet kan under vissa omständigheter klassificeras 

som mikroproducent vilket medför vissa ekonomiska förmåner. 

Enligt ellagen är en mikroproducent definierad som en elanvändare med en huvudsäkring på 

maximalt 63 ampere, och en maximal installerad effekt på 43,5 kW. Elanvändaren ska även ta 

ut mer energi ur elsystemet än vad den matar in. Under dessa omständigheter ska 

elanvändaren inte betala någon avgift för inmatningen av el (SFS 1997:857). 

Skattelagen definierar en mikroproducent som en elanvändare som matar ut förnybar el och 

tar ut el genom samma anslutningspunkt, och har en huvudsäkring på maximalt 100 ampere. 

Under dessa omständigheter har elanvändaren rätt till en skattereduktion på 60 öre per kWh, 

upp till en maxgräns på 18 000 kronor per år (SFS 1999:1229). Om den totala elförsäljningen 

inte överstiger 30 000 kronor, exklusive moms, på ett år så är elanvändaren även momsbefriad 

och behöver inte betala någon energiskatt (Skatteverket, n.d.). 

Vattenfall betalar idag mest för såld överskottsenergi från mikroproducenter, med ett pris på 

Nord Pools timspotpris plus 40 öre (Vattenfall, n.d.). 

Om solpanelsanläggningen är så pass stor att den inte kan klassificeras som mikroproducent 

är priset lägre, där Vattenfall ger Nordpols timspotpris minus 2 öre, samt att en 

inmatningsavgift ska betalas på årseffekten som överstiger den uttagna årseffekten plus en 

fast årsavgift (Fortum, 2014). Nord Pools spotpris har varierat stort under åren utan en strikt 

trendlinje, men har i snitt legat på cirka 35 öre/kWh under de senaste 10 åren (Bixia, 2017).  
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Elcertifikat 

Elcertifikatsystemet är ett system som existerar med syfte att öka produktionen av förnybar el. 

För varje MWh förnybar el som produceras så tilldelas producenten ett elcertifikat. Detta 

certifikat kan sedan säljas på en öppen marknad. Köparna på marknaden är huvudsakligen så 

kallade kvotpliktiga; aktörer som enligt lag är skyldiga att köpa en viss andel elcertifikat. 

Priset på elcertifikat är inte bestämt, utan sätts enligt överenskommelse mellan köpare och 

säljare (Energimyndigheten, 2014). I maj var 2017 års snittpris per elcertifikat 74,44 kronor 

(SKM, 2017), vilket rundas ner till 70 kronor i denna rapport. 

2.5 Bidrag och subventionering 

I höstbudgeten 2015 redovisade regeringen en ökad investering på solceller med 225 miljoner 

kronor år 2016 och 390 miljoner kronor varje år 2017–2019. Idag finns det ett antal olika 

bidrag och subventioner som privatpersoner och organisationer kan ansöka om vid installation 

av solcellsanläggningar (Energimyndigheten, 2017). Dessa investeringsbidrag avsätts från 

regeringens budget i syfte att uppmuntra användning och övergång till förnybara energikällor 

och omfattar alla typer av nätanslutna solcellssystem och solvärmehybridsystem. 

Stödnivån beräknas utifrån installationskostnaderna av solcellsanläggningen. Tidigare låg 

stödnivån på 35 procent för företag, men ligger sedan 1 januari 2015 på maximalt 30 procent, 

med ett högsta möjligt stöd per solcellssystem på 1,2 miljoner kronor. Vidare får de 

stödberättigade kostnaderna maximalt vara 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt 

elektrisk toppeffekt. Det går även att söka rotavdrag för installation av solcellerna med ett 

avdrag på maximalt 30 procent; däremot går det inte att söka både investeringsstöd och 

rotavdrag (Energimyndigheten, 2016). 
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3. Metod 

Metoden är flerdelad och beskriver de modeller och idealiseringar som använts vid de 

ekonomiska och ekologiska beräkningarna. Delvis beskriver metoden hur Lappkärrsberget ser 

ut idag och hur det har idealiserats med avseende på area och solinstrålning, samt hur en 

solpanelsanläggning på denna idealisering skulle kunna komma att se ut. Metoden beskriver 

även de ekonomiska modeller som använts för att uppskatta anläggningens ekonomiska 

lönsamhet, och vilket tillvägagångssätt som använts för att uppskatta anläggningens 

ekologiska konsekvenser. 

3.1 Studieområdet Lappkärrsbergets studentboende 

Stiftelsen Stockholms Studentbostäder SSSB, är Stockholmsområdets främsta tillhandahållare 

av studentbostäder och störst i Sverige med ca 8000 enkelrum och lägenheter runt om i 

Stockholm. SSSB:s studentbostäder är uppdelade i olika områden, där Lappkärrsberget är det 

största området med 2206 studentbostäder. Som namnet antyder är Lappkärrsberget beläget 

på en bergsluttning i den natursköna Naturstadsparken i Norra Djurgården. 261 stycken av 

bostäderna på Lappkärrsberget rymmer fler än en person och totalt bor approximativt 2600 

studenter på Lappkärrsberget (SSSB, n.d). 

Korridorsboendet dominerar även på Lappkärrsberget med 1618 stycken enkelrum i korridor 

med 10–13 personer i varje korridor som delar på ett gemensamt kök med två spisar fyra 

kylskåp, och fyra frysar. 

Studentbostäderna vid Lappkärrsberget består av 30 tegelbyggnader på tre till fem våningar. 

Dessa byggnader är uppdelade i åtta grupper: Filosofen 3 – 9, och Fysikern 1, se bilaga 1. I 

detta projekt har Filosofen 3 och Fysikern 1 inte betraktats, då deras utformning inte är väl 

lämpade för en solpanelsinstallation. 

Analysen som beskrivs i denna rapport betraktar totalt 21 byggnader med en sammanlagd 

uppskattad area på cirka 14 000 m2. Arean är beräknad med hjälp av Google Maps, och tar 

inte hänsyn till eventuella hinder på taken. Byggnaderna är vridna 20 grader relativt 

väderstrecken. Bostäderna är högt belägna och skuggningen på hustaket är därför obefintlig. 
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Hur mycket energi som går att producera i anläggningen beror på solens infallsvinkel och 

azimut, samt mängden solinstrålning. Globalsolinstrålningen över Lappkärrsberget är cirka 

975 watt per kvadratmeter och år (SMHI, 2017). 

All el i bostäderna går genom ett och samma abonnemang via Energi Sverige. SSSB köper in 

högspänning och omvandlar denna via en egen transformatorstation. Det är således en 

elmätare över hela området och det finns ingen möjlighet att se hur elanvändningen är 

distribuerad mellan de olika bostäderna. Den totala elanvändningen under år 2016 var 5 394,5 

MWh, vilket inte inkluderar uppvärmningen, då denna sker genom fjärrvärme. Den 

normalårskorrigerade värmeanvändningen var under samma år 11 512,78 MWh. 
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3.2 Två alternativ för energisystem på Lappkärrsberget 

Energisystemet på Lappkärrsberget kommer vara designat efter en av två principer: 

energiförsäljning, eller energilagring. 

Energiförsäljning innebär att den producerade energin matas ut på elnätet och säljs till ett 

elhandelsföretag. Detta kan ske på ett av två sätt: 

 All energi som genereras säljs. I detta fall måste hela Lappkärrsbergets energibehov 

uppfyllas med inköpt energi. 

 Endast energiöverskottet säljs. Detta bygger på att den mängden producerad energi 

överskrider energibehovet vid något tillfälle under dygnet. 

Energilagring innebär att all överskottsenergi lagras i batterier för senare användning. Även 

detta scenario bygger på att energiproduktionen är större än energibehovet vid något tillfälle 

på dygnet. Om överskottsenergi vid något tillfälle blir större än den totala lagringskapaciteten 

så kan energin fortfarande säljas på samma sätt som vid försäljningsscenariot. Detta alternativ 

medför större ekologiska konsekvenser och en större ekonomisk grundinvestering, men 

potentiellt större återbäring då säljpriset för el är lägre en inköpspriset. Energilagring medför 

även möjligheten för Lappkärsberget att bli energioberoende, under omständigheten att 

energiproduktionen över tid är större än energibehovet.   

Solcellsanläggningen 

Enligt Dan Airosto, marknadsansvarig på Air By Solar, skulle en solpanelsanläggning med en 

panelarea på 3400 kvadratmeter kunna generera cirka 540 000 kWh per år, med en 

grundinvestering på 5 740 000 kronor exklusive moms. Detta givet 2000 paneler med en 

toppeffekt på 270 W. Eftersom att taken på Lappkärrsbergets bostäder är platta så kommer 

solpanelerna behöva vinklas 22 grader relativt horisontalplanet med hjälp av ställningar. Detta 

medför att solpanelerna behöver placeras ut med ett större avstånd mellan varandra i 

jämförelse med redan lutande tak, så att de inte skuggar varandra. Detta innebär att takarean 

som krävs är cirka dubbel så stor som panelarean. Således krävs 6800 kvadratmeter för 2000 

solpaneler, vilket ger en installerad toppeffekt på 1080 kW. 

Kostnaden och mängden producerad el för denna uppskattning ökar linjärt med den totala 

solpanelsarean. Givet takarean på Lappkärrsberget så kan den tidigare nämnda uppskattningen 
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dubblas, för att maximera elproduktionen. Detta skulle ge en årlig elproduktion på cirka 1080 

MWh per år, med en grundinvestering på 11 480 000 kronor exklusive moms, eller 14 350 

000 kronor inklusive moms. Grundinvesteringens storlek bekräftades även av Mikeal Hedlund 

på Ce-Ce El. 

Solpanelanläggningens förväntade energiproduktion bekräftades även med mjukvaran PVGIS 

som gav en uppskattad årsproduktion på 1033 MWh. PVGIS är en mjukvara som 

tillhandahålls av Europeiska Kommissionen (2012) och används för att beräkna 

energiproduktionen från solcellsanläggningar i Europa, Afrika, och Asien. 

Livslängden som används vid beräkningar sätts till 30 år, men en anläggning kan bevisligen 

hålla i upp till 40 år. 

Lagringsbehovet 

För att ingen energi ska gå förlorad så krävs det att lagringsystemet kan lagra all 

överskottsenergi som produceras den dag på året då energiproduktionen är som högst, och 

energibehovet är som lägst. Juli är den månad då energibehovet är som lägst på 

Lappkärrsberget, och är också månaden då energiproduktionen är som högst, tillsammans 

med maj och juni.  

Energiproduktionen överskrider bara energibehovet vissa timmar på dygnet, varför timdata 

behövdes för båda dessa. Data för energibehovet erhölls direkt genom SSSB. Data för 

energiproduktionen erhölls genom att analysera en internetuppkopplad solpanelsanläggning i 

Mariannelund strax söder om Stockholm. Denna anläggning existerar under nästan exakt 

samma omständigheter som de vid Lappkärrsberget, vilket medför att dess energiproduktion 

per installerad effekt är representativ av den som kan förväntas vid Lappkärrsberget. Detta 

möjliggjordes genom tjänsten Sunny Portal, och tillhandahölls av Air by Solar.  

Värdena på energibehovet som erhölls från SSSB var för 1 maj 2017. Dessa värden skalades 

ner 23 % för att bättre representera energibehovet i juli, enligt data från SSSB. För värden på 

energiproduktionen analyserades den dag med historiskt högst produktion, vilket även här var 

1 maj 2017. Dessa data justerades inte, då en solpanelanläggning i Sverige producerar lika 

mycket el i maj som i juli, enligt PVGIS och data via Sunny Portal. 
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Figur 1 visar det historiskt minimala energibehovet, och den historiskt maximala 

energiproduktionen. Den streckade arean visar den energi som måste lagras. 

 

Figur 1. Maximal dagsenergiproduktion (orange) mot minimalt dagsenergibehov (blå). 

Enligt denna data blir den maximalt erforderliga lagringskapaciteten cirka 3,5 MWh.  

Tabell 1 visar energianvändning och energibehovet för de timmar på dygnet då 

överskottsenergi produceras, avrundat till hela kWh. 

Tabell 1. Elproduktion och elbehov, samt dess differens, under de timmar på dygnet då 

produktionen överskrider behovet. 

Tidpunkt 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 

Produktion 588 781 912 980 984 881 868 706 485 

Behov 357 372 429 438 429 412 395 398 414 

Differens 201 409 483 542 555 469 473 308 71 
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För att undersöka realistiska lagringsmöjligheter för solcellsanläggningen på SSSB har Box of 

Energys batteri “Pro”, anpassad för industri och fastigheter, valts ut. Se tabell 2 för 

egenskaper hos ”Pro” (Box of Energy, n.d.).  

Tabell 2. Specifikationer för Box of Energy - Pro 

 

 

 

 

 

 

I stor skala erbjuder Box of Energy energilagring för 10 000 000 kronor per MWh, vilket är 

den siffra som kommer användas i denna rapport. Energilagringen från Box of Energy har en 

specificerad livslängd på ”mycket mer än 10 år”; under antagandet att detta innebär en 

livslängd över 15 år så innebär att totalt två energilagringssystem kommer behöva köpas. 

Detta resulterar i en grundinvestering på 35 miljoner kronor, och en total investering på 70 

miljoner kronor. Lagringssystemet medför även ekologiska konsekvenser. 

3.3 Ekonomianalys 

Syftet med ekonomianalysen är att beräkna den återbetalningstiden för investeringen, samt 

vad solpanelsanläggningens slutvärde blir. Om återbetalningstiden är kortare än 

anläggningens livslängd så kommer slutvärdet vara positivt, och investeringen kan anses vara 

ekonomiskt sund.  

Återbetalningstiden beror av anläggningens årliga intäkter, som beräknas olika beroende på 

om elen säljs eller lagras. 

  

Specifikation Värde 

Livslängd [år] >>10 

Vikt [kg] 150–560 

Dimensioner [cm] 195 x 80 x 90 

Kapacitet [kWh] 10–40 
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Årsintäkter vid försäljning 

Vid försäljning av el beror de årliga intäkterna på hur mycket el som produceras, den totala 

installerade effekten, samt huvudsäkringens specifikationer. 

Den tänkta anläggningen har en installerad effekt på mer än 43,5 kW, och en huvudsäkring på 

100 ampere. Försäljningen kommer överskrida även 37 500 kronor per år. Den insatta 

årseffekt från anläggningen kommer aldrig överskrida den uttagna, vilket medför att den 

rörliga insättningsavgiften inte behöver tas hänsyn till. Beräkningen för årsintäkterna behöver 

således ta hänsyn till följande variabler: 

 Total energiproduktion,  𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

 Säljpris för energi,  𝑃𝑠ä𝑙𝑗 

 Moms,  𝑀 

 Skattereduktion,  𝑆𝑟𝑒𝑑 

 Elcertifikatsintäkter,  𝐶 

 Årsavgift,  𝐴𝑓𝑎𝑠𝑡 

Med dessa variabler beräknas årsintäkterna med sambandet 

 𝑎𝑖 = 𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ⋅ 𝑃𝑠ä𝑙𝑗 ⋅ 𝑀 − 𝐴𝑓𝑎𝑠𝑡 + 𝑆𝑟𝑒𝑑 + 𝐶 (1) 

Fortum, som äger elnätet i Stockholm, tar en fast avgift på 7 980 kronor per år (Fortum, 

2014). 

Årsintäkter vid lagring 

Lagringsscenariot bygger på att all producerad el används direkt vid Lappkärrsberget. Således 

behöver man bara ta hänsyn till mängden producerad el, SSSB:s inköpspris för el, 

energiskatten, och intäkterna från elcertifikat. Sambandet för årsintäkterna blir således  

 𝑎𝑖 = 𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ⋅ (𝐾 − 𝑆𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖) + 𝑆𝑟𝑒𝑑 + 𝐶 (2) 

där 𝑆𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 är energiskatten per kWh, och 𝐾 är SSSB:s inköpspris för el. Detta gäller oavsett 

hur mycket el som produceras, och vad den installerade effekten är. I detta fall räknas 

förlusterna i batterilagringen som försumbara. 
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Återbetalningstiden 

Det enklaste sambandet som kan användas för att beräkna återbetalningstiden är 

 
𝑇 =

𝐺

𝑎
 (3) 

där 𝑇 är återbetalningstiden och 𝐺 är grundinvesteringen. Detta samband tar dock inte hänsyn 

till ränta och värdeminskningen av pengar över tid, och anses därför inte vara finansiellt 

korrekt. Ett mer korrekt samband ges av nuvärdesmetoden (Engwall, et al., 2014), där 

återbetalningstiden kan beräknas enligt 

 

𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒 = ∑
𝑎𝑖

(1 + 𝑟)𝑖
− 𝐺 > 0

𝑇

𝑖=1

 (4) 

där 𝑟 är kalkylräntan. Återbetalningstiden är det 𝑇 för vilket olikheten är uppfylld. Detta 

samband ger även investeringens slutvärde när 𝑇 är lika med solpanelanläggningens 

livslängd. SSSB använder en kalkylränta på 6 %. Nuvärdet är investeringens totala värde vid 

slutet av dess liv. 

3.4 Miljöanalys 

Miljöanalysen har, liksom ekonomianalysen, i syfte att beräkna huruvida 

solpanelsanläggningen medför en nettovinst. För att kvantifiera en ekologisk nettovinst så 

måste ett mått väljas som på ett bra sätt representerar ekologiska konsekvenser, och som är 

lätt att jämföra mellan energikällor. I denna rapport kommer måttet som jämförs vara 

växthusgasutsläpp, mätt i koldioxidekvivalent. 

Koldioxidekvivalent bygger på att man viktar och summerar alla växthusgasutsläpp som en 

viss produkt eller process generar under hela sin livstid. Växthusgaserna viktas baserat på 

deras globala uppvärmningspotential, som är ett mått på hur mycket energi de kan absorbera 

över en viss tidsperiod i relation samma mängd koldioxid. Metan, exempelvis, har en global 

uppvärmningspotential på 28–36 över 100 år (Environmental Protection Agency, n.d.), vilket 

innebär att ett gram metan motsvara 28–36 gram koldioxid. 
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Solpanelsanläggningen kan anses vara en ekologiskt sund investering om 

växthusgasutsläppen per kWh är lägre än utsläppen från den nordiska elmixen, som släpper ut 

cirka 131,2 g CO2-eq per kWh med hänsyn tagen för import och export (Martinsson, et al., 

2012). De totala besparingarna i växthusgasutsläpp beräknas enligt sambandet 

 𝐶𝑂2−𝑒𝑞,𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 = 𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ⋅ (𝐶𝑂2−𝑒𝑞,𝑛𝑜𝑟𝑑 − 𝐶𝑂2−𝑒𝑞,𝑠𝑜𝑙) (5) 

där 𝐶𝑂2−𝑒𝑞,𝑛𝑜𝑟𝑑 och 𝐶𝑂2−𝑒𝑞,𝑠𝑜𝑙 är utsläppen från den nordiska elmixen respektive 

solpanelsanläggningen, mätt i g CO2-eq/kWh. 

I scenariot där lagring krävs beräknas de totala besparingarna i växthusgasutsläpp enligt 

sambandet 

 𝐶𝑂2−𝑒𝑞,𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 = 𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ⋅ (𝐶𝑂2−𝑒𝑞,𝑛𝑜𝑟𝑑 − 𝐶𝑂2−𝑒𝑞,𝑠𝑜𝑙) − 𝐸𝑙𝑎𝑔𝑟. ⋅ 𝐶𝑂2−𝑒𝑞,𝑙𝑎𝑔𝑟. (6) 

där 𝐶𝑂2−𝑒𝑞,𝑙𝑎𝑔𝑟. är utsläppen från lagringsystemet mätt i CO2-eq/kWh, och 𝐸𝑙𝑎𝑔𝑟. är den totala 

installerade lagringskapaciteten, mätt i kWh. 

Litteraturstudie av livscykelanalyser av solpaneler 

För att få fram ett värde på en solpanels växthusgasutsläpp ut ett livscykelperspektiv så 

genomfördes en litteraturstudie av ett antal livscykelanalyser. Dessa livscykelanalyser 

behandlade ett stort omfång av omständigheter, både baserat på solcellstyp, verkningsgrad, 

och solinstrålning. För att kunna få ett resultat som reflekterade omständigheterna vid 

Lappkärrsberget så sållades alla potentiella källor med avseende på följande kriterier: 

 Presenterade ett värde på den använda solinstrålningen, eller en plats med given 

solinstrålning. 

 Presenterade ett värde på den förväntade livslängden. 

 Behandlar antingen mono- eller polykristallina kiselsolceller. 

 Räknade med en verkningsgrad på 13 % eller högre. 

Värdena från de två första kriterierna kunde användas för att kompensera för skiljande 

omständigheter. Om en livscykelanalys räknade med värden på solinstrålning eller livslängd 

som skiljde sig från de vid Lappkärrsberget, så kunde växthusgasutsläppen justeras med den 

faktor som skiljde värdena åt. 
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Då lagring av solenergi sker i litium-batterier har deras inverkan på miljön utvärderats ur ett 

livscykelperspektiv. Batteriernas växthusgasutsläpp har analyserats ur ett cradle-to-gate 

perspektiv.  

Cradle-to-gate skiljer sig aningen från den vanligare använda “cradle-to-grave” i en LCA. De 

ingående stegen i cradle-to-gate-perspektivet omfattar bland annat materialextraktion av 

råvaror, materialbearbetning och tillverkningsprocessen av produkten, dvs fram till att 

produkten når leveransutgången i fabriken. Cradle-to-gate omfattar därmed alla steg fram till 

innan produktanvändningsfasen och end-of-life-fasen som bland annat utgörs av användning, 

återvinning och deponering, medan cradle-to-grave också tar hänsyn till dessa faktorer. 

Anledningen till varför endast cradle-to-gate-perspektivet tagits i hänsyn till är på grund av 

den begränsade tillgången av analyser gjorda under produktanvändningen av litiumbatterier i 

en solcellsanläggning, samt end-of-life-fasen av litiumbatterier. Det råder en skillnad i 

miljöutsläpp under användarfasen dels beroende på vilken energikälla som används för att 

lagra energi i batteriet, samt i vilken produkt som batteriet används i. Exempelvis är utsläppen 

av växthusgaser under användningsfasen av batteriet mycket mindre om energin kommer från 

solceller, eftersom dessa inte använder sig av fossila bränslen. Utsläppen kopplade till 

användarfasen utgörs även av produkten som batteriet används till. Idag finns mest data på 

utsläpp kopplade till batterier i eldrivna bilar. I en solcellsanläggning skulle miljöpåverkan 

under användarfasen bestå av utsläpp kopplade till solcellanläggningens produktion, vilket 

täcks av en separat analys.  
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3.5 Kostnads-effekt-analys 

Kostnads-effekt-analys (en. Cost-effectiveness analysis) är en metod som bygger på att ett 

projekts kostnader jämförs med dess effekter. I denna rapport mäts kostnader i kronor, och 

effekt i g CO2-eq. 

I kostnads-effekt-analysen kommer följande formel användas: 

 
𝐶𝐸𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =

𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒

𝐶𝑂2−𝑒𝑞,𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔
 (7) 

Vilket ger ett teoretiskt pris per gram koldioxidekvivalent, vilket kan illustrera skillnader 

mellan de två systemalternativen. 

Kostnad-effekten kommer även beräknas på årsbasis, för att ge en bild av hur storleken på 

årsintäkterna förhåller sig till växthusgasutsläppen över tid. Detta görs med sambandet 

 
𝐶𝐸𝐴𝑖 =

𝑎𝑖 ⋅ 𝐿𝑖𝑣𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑

𝐶𝑂2−𝑒𝑞,𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔
   (8) 
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4. Resultat 

4.1 Ekonomianalys 

Försäljning av el 

Solpanelsinstallationens storlek medför att ekvation (1) är den som beskriver årsintäkterna. 

Lappkärrsbergets energibehov är så pass stort att den insatta årseffekten aldrig kommer 

överskrida den uttagna, vilket medför att 𝐸ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡 blir noll. Den årliga energiproduktionen 

uppskattas till 1080 MWh, säljpriset sätt till 33 öre per kWh, skattereduktionen är 18 000 

kronor, momsen är 25%, och priset per elcertifikat sätts till 70 kronor. Med dessa parametrar 

blir årsintäkterna 352 920 kronor. Grundinvesteringen blir 13 500 000 med moms och bidrag 

inräknat. 

På grund av investeringens minskande värde under åren, så ger ekvation (4) att 

solpanelsanläggningen aldrig kommer betala tillbaka sig själv. Anläggningens slutliga värde 

efter 30 år bli en förlust på 8 292 115 kronor. Figur 2 visar de totala intäkterna från 

solpanelsanläggningen med avseende på tid. 

 

Figur 2. Totala intäkter från solpanelsanläggningen med avseende på tid, om all producerad energi säljs. 

Om anläggningens livslängd istället antas vara 40 år så blir dess slutliga värde en förlust på 

7 839 860 kronor.  



20 

Beräkningarna genomfördes med hjälp av ett MATLAB-program som finns att tillgå i bilaga 

2. 

Lagring av el 

I detta scenario avgör ekvation (2) årsintäkterna från solpanelsanläggningen. 𝐾 sätts till 

SSSB:s snittpris per kWh el under 2016, och energiskatten är 40,68 öre per kWh. 

Ekvation (4) ger att solpanelsanläggningen med lagringssystem inte kommer betala tillbaka 

sig själv, och dess slutliga värde efter 30 år blir en förlust på 72 600 395 kronor. Figur 3 visar 

de totala intäkterna från solpanelsanläggningen med avseende på tid.  

 

Figur 3. Totala intäkter från solpanelsanläggningen med avseende på tid, om energin lagras och används på 

Lappkärrsberget. 

Om anläggningens livslängd istället antas vara 40 år så blir dess slutliga värde en förlust på 71 

506 541 kronor. 

Beräkningarna genomfördes med hjälp av ett MATLAB-program som finns att tillgå i bilaga 

3. 
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4.2 Miljöanalys 

Försäljning av el 

I ett projekt (Kannan, et al., 2006) genomfördes en LCA på en solpanelsanläggning i 

Singapore. Anläggningen hade en installerade effekt på 2,7 kWp med en total 

systemverkningsgrad på 7,3 - 8,9%, där solpanelerna hade en verkningsgrad på 11,86%. Givet 

dessa omständigheter angavs ett växthusgasutsläpp på cirka 217 g CO2-eq/kWh. 

Omständigheterna vid denna undersökning skiljer sig dock från de på Lappkärrsberget i ett 

antal viktiga avseenden.  

Singapore har en solinstrålning på 1580 kWh/m2 (Energy Market Authority, n.d.) jämfört med 

Stockholm 975, vilket innebär att växthusgasutsläppen per kWh ökar med cirka 50%. 

Rapporten räknar även på en solpanelsverkningsgrad på 11,86%, vilket är betydligt lägre än 

de 13–16% som kan förväntas av en modern solpanel (Solarlab, 2016). Rapporten nämner 

även att en ökning av solcellsproduktion med 50% skulle kunna medföra en minskning av 

växthusgasutsläppen. Mellan 2006 och 2012 ökade Kinas solcellsproduktion från 370 MWp 

till 23 000 MWp (Puttaswamy, Ali, 2015), vilket gör det rimligt att anta att en ökning på 50% 

har uppnåtts sedan rapporten publicerades. Med antaganden om både ökad produktion och 

verkningsgrad anger rapporten ett växthusgasutsläpp på 98 g CO2-eq/kWh. Kompenserat för 

Stockholms lägre solinstrålning ger detta ett växthusgasutsläpp på 158,81 g CO2-eq/kWh. 

Givet det faktum att solcellsproduktionen världen över har ökat med betydligt mer än 50%, 

samt att en större del av den energi som går åt vid produktionen av solceller är förnybar, så är 

det rimligt att anta att denna siffra är större än vad som verkligen gäller. 

I en metaanalys (Nugent, Sovacool, 2013) analyserades total 153 andra livscykelanalyser på 

vind- och solenergi. 130 av dessa analyser sållades bort baserat på ålder, brist på relevant 

innehåll, och det faktum att de inte var förstahandskällor. De resterande analyserna sållades 

vidare baserat på de tidigare nämnda kriterierna, vilket lämnade 11 analyser vars resultat 

kunde justeras för att matcha Lappkärrsbergets omständigheter. Resultaten justerades, som 

tidigare, genom att multiplicera dem med faktorn som skiljer den associerade solinstrålningen 

från solinstrålningen i Stockholm. Detta producerade värden på växthusgasutsläppen som 

varierade mellan 61,03 g CO2-eq/kWh och 113,6 g CO2-eq/kWh. Medel- och medianvärdena 

låg nära varandra, på 74,19 respektive 69,74 g CO2-eq/kWh. 
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Resultat, omständigheter, samt justerade resultat för samtliga livscykelanalyser finns att tillgå 

i tabell 3. 

Tabell 3. Sammanställning av redovisat växthusgasutsläpp från olika livscykelanalyser 

av solpaneler. 

Plats 

 

Celltyp 

 

Solinstrålning 

[kWh/m2, år] 

Utsläpp 

[g CO2-eq/kWH] 

Faktor 

 

Utsläpp, Justerat 

[g CO2-eq/kWH] 

Södra Europa Mono 1700 35 1,74 61,02 

Södra Europa Poly 1700 32 1,74 55,79 

N/A Poly 1700 53,5 1,74 93,28 

Italien Mono 1700 47,9 1,74 83,51 

Södra Europa Poly 1700 35,5 1,74 61,89 

Europa Poly 1700 37 1,74 64,51 

Europa Mono 1700 45 1,74 78,46 

Europa Poly 1700 30 1,74 52,30 

Globalt Mono 1700 40 1,74 69,74 

Globalt Poly 1700 47 1,74 81,94 

Globalt Mono 1204 92 1,23 113,60 

Singapore Poly 1580 98 1,62 158,81 

Dessa värden ger ett snitt på 81,24 g CO2-eq/kWh, vilket motsvarar en förbättring på 49,96 g 

CO2-eq /kWh, eller 38%, i jämförelse med den nordiska elmixen.  

Vid en total livstidsproduktion av el från solpanelsanläggningen på 32 400 MWh, givet en 

livstid på 30 år, så blir nettobesparingen i växthusgasutsläpp 1618,70 ton, enligt ekvation (5). 
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Lagring av el 

En litteraturstudie av livscykelanalyser genomfördes i syfte att undersöka växthusgasutsläpp 

hos litiumbatterier i cradle-to-gate-fasen. Tabell 4 visar en sammanställning av värdena från 

livscykelanalyserna. 

Tabell 4. Sammanställning av redovisat växthusgasutsläpp från olika livscykelanalyser 

av litiumjonbatterier. 

 

Dessa värden ger ett snitt på 102,4 g CO2-eq/kg batteri som lägst, och 116,5 g CO2-eq/kg batteri 

som högst.  

  

Källa 

 

Utsläpp 

[g CO2-eq/kg] 

Typ av batteri 

 

Ellingson, et al., 2015 210 NCM 

Olofsson Y., Romare M. 2013.  70 N/A 

Hiremath, M. 2014  110 LMO 

EPA, 2013 60 LMO 

EPA, 2013 120 NCM 

McManus, M.C. 2011 44–125 LiFePO4 

Sullivan J.L, Gaines, L. 2012. N/A 130 N/A 

Kim et al. 2016 110 LMO/NCM 

Notter et al. 2010. 60 LMO 

Dunn et al. 2012. 50 LMO 

Majeau-Bettez et al. 2011. 220 NCM 
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För att dessa värden ska kunna jämföras med den nordiska elmixen så måste de konverteras 

till g CO2-eq/kWh. Detta görs genom att dividera värdet med batteriets totala energidensitet, 

som beräknas med sambandet 

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 =
𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑔
 (9) 

Box of Energy Pro har en specificerad maxkapacitet på 40 kWh med en massa på 540 kg. 

Dessa värden ger enligt ekvation (9) en densitet på 0,074 kWh/kg. Multiplicerat med denna 

faktor blir växthusgasutsläppen från lagringssystemet i över och underkant 1 574,32 

respektive 1 383,78 g CO2-eq/kWh. 

Givet en total installera lagringskapacitet på 7 MWh, ett växthusgasutsläpp på 1 574,32 CO2-

eq/kWh från lagringssystemet, och en besparing på 49,96 g CO2-eq/kWh från 

solpanelsanläggningen, så blir nettobesparingen i koldioxid totalt 1 607,68 ton enligt ekvation 

(6). 

4. 3 Kostnads-effekt-analys 

Försäljning av el 

Vid försäljning av el ger ekvation (7) ett pris på 5 091 kronor per ton sparad koldioxid. Med 

hjälp av ekvation (8) genereras en graf som visar kvoten mellan årsinkomsten och 

växthusgasbesparingen per år, se Figur 4. 

 

Figur 4. Kvoten mellan årsintäkter och växthusgasbesparing över tid, vid försäljning av el. 
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Lagring av el 

Vid lagring av el ger ekvation (7) ett pris på 45 158 kronor per ton sparad koldioxid. Med 

hjälp av ekvation (8) genereras en graf som visar kvoten mellan årsinkomsten och 

växthusgasbesparingen per år, se Figur 5. 

 

Figur 5. Kvoten mellan årsintäkter och växthusgasbesparing över tid, vid lagring av el. 
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5. Diskussion 

5.1 Ekonomiska resultat 

Som resultaten i kapitel 4.1 visar så kommer solpanelsanläggningen inte löna sig ekonomiskt 

oavsett som livslängden antas vara 30 eller 40 år utan genererar en förlust på minst 7 839 860 

kronor. Enligt ekvation (4) så kommer investeringen inte betala tillbaka sig själv oavsett 

livslängden, eftersom återbetalningarnas värde avtar exponentiellt på grund av kalkylräntan. 

Värt att nämna om denna modell är att den bara tar hänsyn till inflationens negativa 

konsekvenser; det är sannolikt att priset på el ökar i takt med inflationen, vilket inte tas 

hänsyn till i denna rapports beräkningar. 

Likt vid försäljningsscenariot så kommer en anläggning med batterilagring inte löna sig 

ekonomiskt oavsett anläggningens livstid. Totalt så kommer anläggningen generera en förlust 

på minst 69 769 235 kronor. Av intresse är att de totala intäkterna dock är större än de vid 

försäljning, samt att majoriteten av förlusterna kommer från den stora investering som 

behöver göras i batterilagring. Dessa två fakta medför tillsammans att en modifiering av 

solpanelsanläggningen skulle kunna minska förlusterna. 

5.2 Ekologiska resultat 

Enligt resultaten i kapitel 4.2 så kommer solpanelsanläggningen utan lagring medföra en total 

nettobesparing i koldioxidutsläpp på 1 618,7 ton över en period på 30 år.  

De totala besparingarna i koldioxid är mycket lika besparingarna i försäljningsscenariot på 1 

607,68 ton över en period på 30 år. Från dessa siffror framkommer att de totala 

växthusgasutsläppen från batterisystemet är mycket små i jämförelse med besparingarna från 

solpanelsanläggningen. Utsläppen från batterisystemet är 11,02 ton, eller 0,68 % av 

besparingen. 

Förlusten i besparingar av växthusgasutsläpp, tillsammans med den ekonomiska förlusten, 

medför att lagringsscenariot är sämre än försäljningsscenariot enligt alla mått.   
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5.3 Kostnads-effekt-analys 

Helt i regel med tidigare presenterade resultat så visar kostnads-effekt-analysen att 

försäljningsalternativet är bättre än lagringsalternativet. Vid försäljningar så anger analysen 

ett pris på 5091 kronor per ton sparad växthusgasutsläpp, till skillnad från 44 169 kronor vid 

lagring. Detta kan vara ett viktigt mått vid beslut om huruvida den ekonomiska belastningen 

är värd den ekologiska vinsten.  

Analysen visar även hur intäkterna per ton sparat växthusgasutsläpp minskar över 

anläggningens livstid. Huruvida detta har några verkliga implikationer vid ett beslut kring 

solenergi är disputerbart, eftersom den totala växthusgasbesparingen per investerad krona är 

densamma även om återbetalningarnas värde minskar över tid.  

5.4 Vidare diskussion 

Lönsamhet 

Som resultaten tydligt visar så skulle en solpanelsanläggning på Lappkärrsberget inte vara en 

lönsam affär, enligt de förutsättningar som presenteras i denna rapport. Skälen till detta är 

många, men vissa faktorer har en större inverkan än andra. 

Vid försäljningsscenariot är det låga säljpriset den största anledningen till att investeringen 

inte lönar sig. Anläggningens storlek medför att den inte klassificeras som en mikroproducent, 

vilket sänker säljpriset från drygt 70 öre/kWh, till lite drygt 30 öre/kWh. Även momsen bidrar 

stort till investeringens förminskade värde. Givet säljpriset för mikroproducenter, ingen 

moms, samt en livslängd på 40 år, så skulle solpanelsanläggningen bli ekonomiskt lönsam, 

med ett slutligt nettovärde på 325 764 kronor. Detta är antagligen inte ett realistiskt scenario, 

då ökningen i säljpris skulle innebära en stor vinstminskning för elbolag. Momsbefrielsen 

skulle också medföra momsbefrielse vid försäljning av all förnybar el, såvida inte undantag 

gjordes för verksamheter såsom Lappkärrsberget. De exakta juridiska och ekonomiska 

konsekvenserna sådana förändringar i den nordiska elindustrin diskuteras rimligtvis inte i 

denna rapport. 

De ekonomiska hindren är således politiska, och i ett scenario med större ekonomiska 

incitament från regeringen så skulle en solpanelsanläggning på Lappkärrsberget vara rimligt 

inte bara ekologisk, utan även ekonomiskt. 
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Diskussionen om lönsamhet leder även in i bredare, mer diffusa ämnen, om det rådande 

politiska klimatet i världen, och värdet på ekonomiska tillgångar inför en ekologisk 

krissituation. 

Alternativa scenarion 

Resultaten vid lagringsscenariot lyfter intressant frågor om möjligheterna till modifikation av 

solpanelsanläggningen. Grundinvesteringen ökar stort på grund av lagringssystemet vilket 

leder till en betydligt större nettoförlust, men de totala intäkterna är större. Ökningen i intäkter 

kommer från det faktum att SSSB:s inköpspris för el är betydligt högre än Nordspools 

spotpris, samt att ingen moms behöver betalas. Detta ställer frågan om huruvida en 

anläggning av en sådan storlek att all el kan användas på plats, utan lagring, kan vara lönsam 

ekonomiskt.  

Om solpanelsanläggningen halveras i storlek så hamnar elproduktionen i sådant spann att ett 

lagringssystem är mer eller mindre överflödigt. Givet detta så minskar grundinvesteringen till 

7 175 000 kronor, men intäkterna per kWh förblir desamma. Detta resulterar i en förlust på 

617 853 kronor, vilket är betydligt mindre än vid tidigare beräkningar. Förlusterna minskar i 

samband med att anläggningens storlek minskar, och vid en minskning på cirka 85 % så blir 

anläggningen ekonomiskt lönsam. Detta i sin tur lyfter frågan om huruvida Lappkärrsberget är 

en lämplig plats för en solpanelsanläggning. Det är mycket sannolikt att en anläggning skulle 

vara med lönsam vid en av SSSB:s mindre område. Denna slutsats går dock emot det 

grundläggande syftet med en solpanelsanläggning, och därmed detta projekt, eftersom 

ekologiska vinsterna minskar linjärt i samband med anläggningens storlek. Detta lyfter även 

fram en av nackdelarna med kostnads-effekt-analysen; en mindre solpanelsanläggnigen ger ett 

lägre pris per ton sparad växthusgas, vilket kan tolkas som en positiv förändring, även fast den 

totala ekologiska vinsten har minskat drastiskt. 

Erforderliga ekonomiska styrmedel 

De nuvarande ekonomiska incitamenten för installationen av solpaneler faller inte i led med 

regeringens mål om koldioxidutsläpp eller utbredningen av nollenergihus. För att en 

solpanelsanläggning ska bli en ekonomiska lönsam affär krävs ytterligare reduktioner av 

skatt, samt ökade intäkter per producerad kWh. Lagen som medför att energiskatt ska betalas 

på el som produceras för egenanvändning infördes i juli 2016 i enlighet med EU:s 
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statsstödsregler. Denna skatt medför minskade intäkter för producenter av solenergi. 

Regeringen har dock i avsikt att minska skatten till 0,5 öre per kWh från och med 1 juli 2017, 

med det ultimata målet att helt eliminera energiskatten efter överenskommelse med EU-

kommissionen (Regeringen, 2016). Denna skatteminskning skulle ha en positiv effekt på 

större producenter av solenergi, och är en viktig del i att göra solpaneler till en lönsam 

investering. 

Utöver minskningar av kontinuerliga skatter så krävs även en minskning av 

grundinvesteringens storlek. Grundinvesteringens kostnad utgörs främst av solpanelernas 

kostnad och installationskostnaden. Under 2013 införde EU-kommissionen strafftullar på 

solpaneler på Kina, i syfte att främja europeisk solpanelstillverkning, trots att storproducenter 

som Tyskland röstat nej. Detta har medfört att priserna på solpaneler från Kina har ökat med 

30 % jämfört med om tullarna avskaffats. Billiga importerade solceller från Kina kan vara en 

stor del av omställandet av ett lands energisystem till förnybara källor; bland annat Tyskland 

och Italien har gynnats av kinesiska solceller (Elfström, 2015). Installationskostnader är idag 

redan subventionerade på upp till 1,2 miljoner kronor per anläggning, eller ROT-avdrag på 30 

% upp till 50 000 kronor. 

Ericsson och Simm (2009) diskuterar vidare i en rapport hur andra statliga ersättningsmetoder 

kan skapa incitament för solenergi i Sverige. Länder som Tyskland har infört inmatningslagar 

som garanterar producenter av förnybar energi en viss ersättning per inmatad kWh. I samma 

rapport diskuteras även hur ersättning genom elcertifikat missgynnar solenergi i jämförelse 

med mognare tekniker, såsom vatten och vind. 
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6. Slutsats 

Som svar på frågeställningen kan följande slutsatser dras: 

 En solpanelsanläggning vid Lappkärrsbergets studentbostäder skulle inte vara 

ekonomiskt lönsam i dagsläget. 

 Ett system med egenanvändning av energi genom energilagring är mindre lönsamt än 

ett system där energin säljs till ett elhandelsbolag, på grund av batterisystemets 

kostnad. 

 För att göra solpanelanläggningar i denna skala lönsamma så krävs ytterligare 

ekonomiska incitament i form av skattereduktioner, subventioner, och minskade 

importskatter på solceller. 

 En solpanelsanläggning vid Lappkärrsbergets studentbostäder skulle vara ekologiskt 

lönsam i dagsläget. 

 Ett system med egenanvändning av energi genom energilagring är mindre lönsamt än 

ett system där energin säljs till ett elhandelsbolag, på grund av utsläpp vid produktion 

av batterisystemet.  
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Bilaga 1: Karta över Lappkärrsberget 
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Bilaga 2: MATLAB-kod för ekonomianalys vid försäljning 

clear all 

close all 

clc 

  

energy = 1080 * 10^6; % Wh 

energyPrice = 0.33/10^3; % per Wh 

energyCert = 1080 * 70; % Amount * price 

taxBreak = 18000; 

inputFee = 7980; 

vat = 0.75; 

investment = 13150000; 

costOfCapital = 0.06; 

carbonSavings = 1628.7; % Tonnes 

  

revenue = energy * energyPrice * vat + energyCert + taxBreak - 

inputFee; 

  

paybackTime = 0; 

income = 0; 

incomeVector = []; 

incomeYearVector = []; 

for i = 1:30 

   incomeYear = revenue/(1 + costOfCapital)^i; 

   income =  income + incomeYear; 

   incomeVector = [incomeVector income]; 

   incomeYearVector = [incomeYearVector incomeYear]; 

   if income > investment 

       paybackTime = i; 

   end 

end 

investmentValue = income - investment; 

  

disp(['Payback time = ', num2str(paybackTime)]) 

disp(['Value of investment = ', num2str(investmentValue)]) 

figure 

plot(incomeVector, 'LineWidth', 1) 

grid on; grid minor 

xlabel('Tid i år', 'FontSize', 54) 

ylabel('Totala intäkter i kronor', 'FontSize', 54) 

set(gca, 'FontSize', 20) 

xlim([0, 31]) 

figure 

plot(incomeYearVector/(carbonSavings/30), 'LineWidth', 1) 

grid on; grid minor 

xlabel('Tid i år', 'FontSize', 54) 

ylabel('Intäkter per ton sparad CO2', 'FontSize', 54) 

set(gca, 'FontSize', 20) 

xlim([0, 31]) 
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Bilaga 3: MATLAB-kod för ekonomianalys för lagring 

clear all 

close all 

clc 

  

energy = 1080 * 10^6; % Wh 

energyPrice = % Withheld, per Wh 

energyTax = 0.4068/10^3 % Per Wh 

energyCert = 1080 * 70; % Amount * price 

taxBreak = 18000; 

inputFee = 7980; 

investment = 11480000*1.25 + 70000000; 

costOfCapital = 0.06; 

carbonSavings = 1607.68; 

  

revenue = energy * (energyPrice - energyTax) + energyCert + 

taxBreak - inputFee; 

  

paybackTime = 0; 

income = 0; 

incomeVector = []; 

incomeYearVector = []; 

for i = 1:30 

   incomeYear = revenue/(1 + costOfCapital)^i; 

   income =  income + incomeYear; 

   incomeVector = [incomeVector income]; 

   incomeYearVector = [incomeYearVector incomeYear]; 

   if income > investment 

       paybackTime = i; 

   end 

end 

investmentValue = income - investment; 

  

disp(['Payback time = ', num2str(paybackTime)]) 

disp(['Value of investment = ', num2str(investmentValue)]) 

figure 

plot(incomeVector, 'LineWidth', 1) 

grid on; grid minor 

xlabel('Tid i år', 'FontSize', 54) 

ylabel('Totala intäkter i kronor', 'FontSize', 54) 

set(gca, 'FontSize', 20) 

xlim([0, 31]) 

figure 

plot(incomeYearVector/(carbonSavings/30), 'LineWidth', 1) 

grid on; grid minor 

xlabel('Tid i år', 'FontSize', 54) 

ylabel('Intäkter per ton sparad CO2', 'FontSize', 54) 

set(gca, 'FontSize', 20) 

xlim([0, 31]) 
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