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Abstract 
 

This report addresses the possible integration of solar technology in urban environments. The 
focus is primarily on the municipality of Stockholm and their set of goals regarding climate. Is 
solar power an energy source sufficiently mature to be a profitable alternative for a relatively 
cold and dark country like Sweden, or could perhaps the favorable political incentives make it 
so? Solar energy currently accounts for only 0,1% of the national electricity production, which 
means that the goal of solar power to account for 10% of Stockholms total energy mix by 2040 is 
a tough challenge.  
 
The purpose of the report is to investigate the profitability of the application of solar power on 
the roof of a residential area in Stockholm. This was done through a case study on JM’s newly 
build residential area, Lindes Backe, whose results gave the potential value from a practical, 
financial and socio-economic perspective. The case study was then related from a larger 
perspective to evaluate Stockholm’s set climate goals to assess whether the goals may be 
reasonable. This report has no customer or client, but is intended for the city of Stockholm and 
housing developer JM . 
 
The result of the case study showed that is was not economically profitable in any case or 
scenario where the residential area did not consume 100% of the self-produced electricity. Only 
one case showed to be profitable which was when the solar cells on the roof that leans in the 
southwest direction, which amounted the greatest solar radiation. The repayment period for this 
system was roughly 23 years, yielding a rate of return of 5.5%. Depending on the investor, this 
can be considered not profitable, for a privately owned construction company for example, or it 
might be acceptable for a developer which attaches a greater importance on the overall 
socio-economic profit. 
 
These investments gave a positive environmental impact, but the lack of economic profitability 
means that a widespread use of solar energy currently does not seem likely in the region of 
Stockholm - other than for smaller systems built for individual use. Further cost reduction and 
advances in the technology can change this is a longer perspective, but this report concludes that 
the climate goals will be difficult to achieve.  
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Sammanfattning 
Den här rapporten behandlar möjligheten för integrering av solcellsteknik i urbana miljöer. 
Fokuset ligger främst på Stockholms kommun och deras uppsatta klimatmål. Är solcellstekniken 
tillräckligt mogen för att vara ett lönsamt alternativ för ett relativt kallt och mörkt land som 
Sverige eller kan de gynnsamma politiska stimulanserna annars göra den lönsam? Solenergi 
utgör i dagsläget endast 0,1% av den nationella elproduktionen vilket innebär att målet att 
solenergin ska stå för 10% av Stockholms totala energimix till 2040 är utmanande. 
 
Syftet med rapporten är att undersöka lönsamheten med en investering i solcellsteknik för 
användning på taket av ett större bostadsområde i Stockholm. Detta gjordes genom en fallstudie 
på bostadsutvecklaren JMs nybyggda bostadsområde Lindes backe vars resultat gav det 
potentiella värdet ur ett praktiskt, finansiellt och samhällsekonomiskt perspektiv. Fallstudien 
relaterades sedan i ett större perspektiv för att utvärdera Stockholms uppsatta klimatmål för att ge 
en fingervisning huruvida målen kan tänkas vara rimliga. Rapporten har ingen beställare men är 
ämnad för Stockholms stad och JM.  
 
Fallstudien visade att det inte var ekonomiskt lönsamt i alla fall och scenarion där 
bostadsområdet inte konsumerade 100% av den egenproducerade elen. Endast ett fall var något 
lönsamt vilket var en exklusiv placering av solceller på taken som lutar i sydvästlig riktning, 
vilket gav störst solinstrålning. Här var återbetalningstiden för systemet 23 år och gav ett 
resulterande avkastningskrav på 5.5%. Beroende på aktör kan detta anses lönsamt eller ej, för ett 
privatägt byggbolag är detta lågt, men kan vara acceptabelt av en aktör som lägger en stor vikt på 
den totala samhällsekonomiska vinsten.  
 
Dessa investeringar gav en positiv miljöeffekt men avsaknaden av ekonomisk lönsamhet gör att 
en utbredd användning av solenergi i dagsläget inte verkar troligt i stockholmsregionen- annat än 
för små aktörer och privatpersoner. En fortsatt kostnadsreducering och teknikutveckling kan 
förändra detta i ett längre perspektiv men rapportens slutsats att klimatmålen kan bli svåra att 
uppnå.  
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1. Inledning 
Begränsad tillgänglighet av fossila bränslen, volatila priser och en stor oro över koldioxidutsläpp 
har lett till ett globalt intresse för att ersätta fossila bränslen med förnyelsebara energikällor. Ett 
energislag som kan vara aktuellt för detta är solenergi. Solen är i princip en obegränsad 
energikälla med en stor utvinningspotential - det årliga energiflödet som träffar jordens 
tvärsnittsarea uppgår till , vilket är 460 000 gånger större än den totala effekten74 MW1 × 109  
från kärnkraft år 2015 (SMHI, 2017). Denna potential har, tillsammans med signifikanta 
kostnadsreduceringar för tekniken, ökat intresset för solenergi som ett möjligt konkurrenskraftigt 
alternativ.  
 
Användningen av solenergi är ingen ny företeelse. Solcellstekniken uppfanns redan 1839 av den 
franske vetenskapsmannen Edmund Becquerel när han i sina studier av solspektrum och 
fluorescens lyckades skapa det s.k. “Becquereleffekten” (Chua.N, 2016). Hans upptäckt innebar 
att solinstrålning kunde transformeras direkt till elektricitet. Tekniken fick inget direkt 
genomslag och brister i kunskap om det verkliga energiinnehållet i solljuset bidrog till att 
upptäckten las på hyllan. I början av 1900-talet fick tekniken nytt liv med Knut Ångströms 
noggranna mätinstrument men det stora genombrottet kom på 50-talet då halvledartekniken blev 
tillgänglig. Solenergitekniken blev viktig med användningen av satelliter under det kalla kriget 
och utvecklingen har sedan dess accelererat (Andrén.L, s126, 2015). 
 
Det är först de senaste åren som den största kommersiella utvecklingen för solenergi har skett. 
Nya typer av material, bättre system samt tillverkningsprocesser har bidragit till effektivare 
utvinning. Detta tillsammans med ökade tillverkningsvolymer har pressat priset dramatiskt. Idag 
är exempelvis marknadspriset på solcellsystem endast en femtedel av det för tio år sedan. Den 
globala elproduktionen med solel förväntas tiodubblas var femte år enligt professor Emanuel 
Sachs vid MIT som även förutspår att solel redan inom 5 år kan komma bli kostnadsmässigt 
konkurrenskraftig med all annan elproduktion (Andrén.L, 2015). Trots att solenergi har sina 
uppenbara nackdelar, faktumet att det måste vara soligt, kan denna energityp alltså vara lämplig 
för en utbredd användning även i länder med färre soltimmar, detta inom en snar framtid - eller 
möjligtvis redan idag.  
 
Detta har öppnat upp för intresse från bl.a. Stockholms stad. Deras ambitioner för satsningar 
inom förnyelsebara energikällor kan beskrivas som höga. Redan 2040 är målet att staden ska 
vara fossilbränslefritt. En av de insatser som föreslås är en satsning inom solenergi, där målet är 
att uppnå en egen produktion som motsvarar 10% av stadens förbrukning (Stockholms stad, 
2017). Stockholm har redan idag börjat arbetet med flertalet satsningar på solenergianläggningar 
och förhoppningen är att den redan snabba tekniska utvecklingen inom området fortsätter. Om 
denna potential kan utnyttjas kommer dessa ambitiösa mål, i bästa fall, uppnås. 
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2. Problemformulering 
Detta projekt syftar till att undersöka implementering och integrering av solenergi på ett nybyggt 
bostadsområde, huruvida det är praktiskt möjligt, vilka tekniska lösningar som är mest lämpliga, 
och om det är en lönsam investering. Resultatet från denna fallstudie kommer användas för att 
dra slutsatser angående potentialen för liknande satsningar. Detta kommer ligga som underlag för 
en diskussion där resultatet kan tillämpas på andra bostadsområden och Stockholm i stort vilket 
kan ge en indikation på hur realistiska Stockholms stads klimatmål är.  
 
Projektets fallstudie begränsas till det nybyggda bostadsområdet Lindes Backe i Årstastråket. 
Lindes backe innefattar 180 bostadsrätter och utvecklades av det privatägda byggföretaget JM. 
Bostäderna stod klart för inflyttning i oktober 2017 vilket möjliggör tillgång till detaljerade 
ritningar. Detta minskar behovet av uppskattande och antagande i beräkningar. Projektet kommer 
även behandla samspelet mellan Stockholms kommun och privata aktörer i arbetet att främja 
satsningar inom förnyelsebar energi, och främst solenergi. 
 
Projektet har ingen beställare men är ämnad för JM och Stockholm stad för att öka kunskapen 
om investeringar i solceller är lönsamma ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 
 

● Kan solenergi implementeras på ett nyproducerat bostadsområde? 
○ Undersöka praktiska faktorer som kan påverka lämpligheten för användningen av 

solceller på bostadsområdets hustak. 
● Hur mycket el kan solceller på bostadsområdets tak tänkas producera och hur mycket el 

kommer området konsumera? 
○ Undersöka lutning och väderstreck för takareor  
○ Undersöka eventuell optimal lutningsvinkel för solceller på taken 
○ Dimensionera systemet efter tillgänglig takarea 
○ Beräkna elproduktion och elkonsumtion 

 
● Skulle en sådan investering vara ekonomiskt lönsam och i så fall vilken lösning är att 

föredra rent ekonomiskt? 
○ Beräkna kostnader & intäkter - totalt och per producerad energienhet 
○ Beräkna återbetalningstid och nuvärdet för investeringen 

 
● Hur stor samhällsekonomisk nytta skulle en sådan investering innebära för Stockholm 

stad och hur kan den relateras till de uppsatta miljömålen? 
○ Positiv miljöpåverkan 
○ Relatera resultat från fallstudie till målen 
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3. Bakgrund 
I detta kapitel kommer tre huvudsakliga aspekter relaterade till solel och tillhörande system att 
bearbetas. Den första är den tekniska aspekten, både teoretiskt och praktiskt, följt av den 
logistiska och ekonomiska aspekten. Slutligen behandlas ett par befintliga solcellsanläggningar i 
syfte att senare undersöka rimligheten av rapportens resultat. Dessa kommer ligga som 
kunskapsgrund för metoddelen i rapporten där frågeställningen undersöks och besvaras.  
 

3.1 Tekniska aspekter 
Fenomenet som möjliggör existensen av solceller kallas den fotovoltaiska effekten. Den förklarar 
omvandlingen av solstrålning till elektrisk energi och uppfanns av Edmond Becquerel i mitten på 
1800-talet (Chua.N, 2016). De vanligaste solcellerna består av två skikt, ett övre och ett undre, 
som har olika elektronkonfigurationer. Det övre skiktet har ett överskott av elektroner medan det 
undre har ett underskott vilket skapar en spänning mellan de två skikten. När de två skikten 
kopplas samman kommer elektrisk ström att vandra i ledningen. Strömmen som skapas är 
likström och genom att skicka den genom en växelriktare får man istället växelström. Det är först 
då elen är användbar för konsumenter, tex för att ladda en telefon eller sätta på vattenkokaren. 
För att förstå omvandlingen av solstrålning till elektrisk energi behöver halvledare, övergången 
av elektroner mellan de två skikten (PN-övergång) samt verkningsgrader att diskuteras. 
Ytterligare kommer olika solcellstekniker att identifieras. 
 

3.1.1 Halvledare 
Solceller är oftast gjorda av kisel (Si), det vanligaste halvledande grundämnet, som har 14 
negativt laddade elektroner och 14 positivt laddade protoner (Sandqvist.W, 2018). Atomen består 
dessutom av neutroner som påverkar atomens massa men inte laddningen. Eftersom neutronerna 
inte kommer påverka halvledarens förmåga att leda ström antas en godtycklig Si-isotop till 
produktionen av solceller. Halvledare tillhör grupp IV i det periodiska systemet, de har både 
ledande och isolatoriska egenskaper. Orsaken till detta återfinns i atomernas elektronstruktur. 
 
Kiselatomens två innersta elektronskal, som håller 2 elektroner respektive 8 elektroner, är fyllda 
och det lämnar 4 elektroner i valensskalet som kan binda sig till andra atomer. I sitt 
grundtillstånd delar Si-atomer sina valenselektroner med fyra andra Si-atomer genom så kallade 
kovalenta bindningar, se bilaga 1. Om atomerna inte tillförs någon energi är kislet en isolator då 
den har ädelgasstruktur genom sina kovalenta bindningar. Så fort bindningarna tillförs en energi 
över 1.1 eV kommer elektronerna att excitera upp till det yttersta elektronskalet, också kallat 
ledningsbandet och då blir kislet en ledare.  
 
Skillnaden mellan ledningsbandet och valensskalet kallas bandgapet. Ett stort bandgap gör det 
svårare för elektroner att excitera från valensskalet till ledningsbandet, detta är fallet för en 
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isolator. Ledare har inget bandgap vilket innebär att elektronerna rör sig fritt mellan valensbandet 
och ledningsbandet. Halvledare har en elektronstruktur som liknar en isolators men med ett lågt 
bandgap vilket innebär att solstrålningen kan bryta bindningen och göra ämnet till en ledare. 
Skillnaden mellan isolatorer, halvledare och ledare visas i figur 1.  

Figur 1: Bandgapet på isolatorer, halvledare och ledare (Semikron, 2012)  
 

3.1.2 PN-övergång 
För att skapa bättre förutsättningar för elektrisk ledning i solceller dopar man kislet, vilket 
innebär att man tillsätter ett annat grundämne till strukturen för att ändra egenskapen hos den 
ursprungliga atomen. Det finns två typer av doping som är väsentliga för kislet i solceller, 
p-dopning och n-dopning. Vid en p-dopning tillsätter man bor (B) till strukturen vilket ger ett 
underskott av elektroner, strukturen blir en positiv laddningsbärare. N-dopning är när man 
tillsätter fosfor (P) vilket resulterar i ett överskott av elektroner och en negativ laddningsbärare.  
 
De två skikten som utgör solcellen är dopade, det övre skiktet är n-dopat och det undre är 
p-dopat. Om man fogar ihop de två skikten till en enda kristall kommer elektroner från n-delen 
vandra till p-delen och fylla de positiva hålen. Likadant kommer hål från p-delen vandra över till 
n-delen och “sno” elektroner där. Vandringen kommer fortsätta tills det elektriska fältet har 
skapat en spänningsbarriär, en resistans, som laddningarna inte kan komma förbi, se figur 2. När 
en PN-övergång väl har bildats kommer den börja leda ström bättre i ena riktningen men genom 
att ansluta en spänningskällas positiva pol till p-delen och den negativa polen till n-delen 
kommer barriären att sänkas (Losic.S, 2018), visas av figur 3. Om man kopplar tvärtom kommer 
spänningsbarriären att stärkas och strömmen genom kretsen kommer närma sig noll, se figur 4. 
Enligt Ohms lag, , ser vi att R och I är omvänt proportionella, alltså kommer en minskadIU = R  
barriär att resultera i ökad ström (I) genom kretsen. När fotoner med energi över 1.1eV träffar 
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kislet bryts bindningarna och elektronerna och hålen kommer att vandra till sina respektive sidor 
för att upprätthålla spänningen och strömmen i solcellen (Losic.S, 2018).  

 
Figur 2: PN-övergång       Figur 3: Sänkt resistans i krets   Figur 4: Förstärkt resistans i krets 
(Sandqvist.W, 2018) (Sandqvist.W, 2018) (Sandqvist.W, 2018) 
 

3.1.3 Verkningsgrad  
Verkningsgraden definieras som kvoten av utvunnen energi och tillförd energi (National 
Encyclopedia, 2018). I fallet för solceller är den totala solenergin som träffar solpanelen den 
tillförda energin och den utvunna energin är hur mycket energi modulen genererar. Det är främst 
materialval och hur väl systemets delar är isolerade som påverkar verkningsgraden. En perfekt 
svart absorberare har förmågan att absorbera 100% av solenergin, dock existerar inte något 
sådant material på jorden, vilket medför att en del av solenergin kommer alltid att gå förlorad, 
alltså är den perfekta verkningsgraden är omöjlig att uppnå. Utöver material är solcellens 
temperatur och våglängden på det infallande ljuset faktorer som påverkar verkningsgraden.  
 
När en solcellspanel överhettas kommer verkningsgraden att minskas. Man kan tro att en ökad 
temperatur skulle påverka solcellen positivt då den ökade temperaturen minskar halvledarens 
bandgap. Det krävs med andra ord mindre energi för att bryta bindningarna mellan atomerna. 
Sanningen är att temperaturökningen kommer påverka spänningen i cellen mer än potentialen 
från ett lägre bandgap i halvledaren (Pukhrem.S, 2013). En minskad spänning kommer minska 
strömmen proportionellt. Enligt beräkningar gjorda av PVEducation, kommer spänningen att 
minska med 2.2 mV/°C (PVEducation, 2018), vilket är intressant att ta med i rapporten för att 
visa på vilken storleksgrad temperaturen påverkar spänningen i systemet.  
 
Solstrålning har olika våglängder och energier, med andra ord bär hela spektrumet, från infrarött 
till ultraviolett, en viss energi. Fotonerna som träffar jorden har våglängder i spannet 
300-2500nm, resten absorberas av ozonskiktet, koldioxid och vattenånga i atmosfären. Det är ca 
23% av solljusets fotoner som har en energi över 1.1 eV (Sidén.G, 2009). Genom att dopa kislet 
kan energin för att bryta bindningen minska och det kan höja den teoretiska verkningsgraden för 
solceller. Förhållandet mellan energi och våglängd härleds ur Plank’s ekvation: 
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                                                              E v = h = λ
hc (1) 

 
Det är också viktigt att nämna att verkningsgraden sjunker med tiden, de flesta leverantörer 
garanterar 80% av den ursprungliga verkningsgrad efter 25 år. I senare beräkningar antas 
verkningsgraden minska linjärt från den angivna verkningsgraden till 80% av värdet över ett 
intervall på 25 år. 
 

3.1.4 Solcellstekniker 
Solcellers konstruktion bygger i de flesta fall på kristallint kisel. De består utav en tunn skiva 
halvledarmaterial som polariserar inkommande solstrålning så framsidan på cellen blir negativt 
laddad och baksidan positivt laddad. Metallkontakterna kopplade till dessa tar upp laddningen i 
form av ström. Verkningsgraden och solljusets intensitet avgör hur mycket el som produceras. 
Olika varianter av solceller har olika verkningsgrad och fungerar olika bra i olika situationer, 
viss teknik presterar bättre vid få högintensiva soltimmar medan annan teknik fungerar bättre vid 
många mindre intensiva soltimmar. Det är främst materialet som påverkar prestationen av 
solcellerna eftersom konverteringsprocessen till el är snarlik. Idag är de vanligaste teknikerna 
monokristallina, polykristallina och tunnfilm, marknadsfördelningen visas i figur 5. Det finns 
andra alternativ som har betydligt högre verkningsgrad men denna rapport kommer bara fokusera 
på dessa, då de är de mest etablerade lösningarna på dagens marknad.  
 

 
Figur 5: Marknadsfördelningen av solceller 2013 (Stridh.B, 2018) 
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Monokristallina solceller 
Monokristallina solceller bygger i grunden på tunna enkristall kiselblock, där atomerna är 
ordnade i perfekt symmetri (Sidén.G, 2009). Solceller av denna typ är den äldsta, 
massproducerade solcellstekniken som är tillgänglig för konsumenter. I dagsläget ger de bäst 
verkningsgrad på den kommersiella marknaden, upp till ca 22% och är också lösningen som tar 
upp minst plats, alltså bra för urbana miljöer. Ytterligare fördelar är dess långa livslängd på över 
25 år samt att den fungerar bäst vid överhetta (Greentumble, 2017).  
 
Nackdelarna är att tillverkningsprocessen är dyr och komplicerad samt att energiåtgången vid 
tillverkning är hög, det kan ta upp till ett år för att tjäna in denna energi (Andrén.L, s128, 2015). 
Vid kraftigt snöfall kan cellerna gå sönder då de är känsligare än alternativen.  
 
Delarna som utgör en solcell av denna typ listas nedan samt visas i figur 6: 

● Antireflexbehandlat järnfritt glas (Larsson.S, 2010). 
● Tunnt lager n-dopat kisel, dopat med t ex fosfor. 
● Tjockare lager p-dopat kisel, dopat med t ex bor.  
● Främre elektrod som är minusladdad och bakre elektrod som är positivt laddad. 
● Ledning mellan den bakre och främre elektroden som är kopplad till lasten (Sidén.G, 

(2009). 

 
Figur 6: Överblick av kristallina-solcellen (Engineering, 2014) 

 
Polykristallina solceller 

Polykristallina solceller är vanligast på marknaden och bygger i grunden på samma koncept som 
monokristallina men består utav flera mindre kiselkristaller, där atomerna är ordnade mindre 
symmetriskt. Dessa är billigare att tillverka, vilket direkt sänker priset som konsumenter betalar, 
och ger upp till 19% i verksamhetsgrad (Electrotec Energy, 2018). Ytterligare fördelar med 
polykristallina celler är att mindre kisel går till avfall i tillverkningsprocessen och på så vis är det 
ett mer hållbart alternativ än monokristallina cellerna.  
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Det finns en visuell skillnad mellan dessa två kristallina celler,  polykristallina har ett mer 
lila-blått utseende medan monokristallina är mer svarta i utseendet. Annars är de här två 
celltyperna väldigt snarlika, alltså kan figur 6 användas för att få en överblick av hur solcellens 
delar är sammansatta. 
 

Tunnfilm solceller 
Idag är tunnfilmssolceller en relativt accepterad lösning, år 2013 stod de för ca 10% av den 
kommersiella marknaden och idag är de ännu vanligare. De förekommer i olika varianter, tex 
amorft kisel(aSi), copper indium gallium deselenide (CIGS) eller cadmium Telluride (CdTe), 
men fokus kommer att läggas på CIGS, då den har mest konkurrenskraftig verkningsgrad, ca 
12-14% (Sidén.G, 2009). Tekniken har under början av 2000-talet inte kunnat konkurrera med 
kristallina-cellerna, men på senare år har mycket forskning gjorts på dessa typer av celler. Till 
exempel Solar Frontier, ett japanskt företag, uppnådde 2016 över 22% verkningsgrad i 
laboratorium (Kato.T, 2016). 
 
Tekniken bygger i grunden på samma vandring av elektroner och hål mellan cellens olika skikt, 
men istället för kisel används en rad av olika kemiska föreningar sammansatta i ordningen visad 
i figur 7. Fotoner frigör elektroner som sedan förflyttar sig mellan de olika skikten och på så vis 
leder ström. Fördelarna med denna typen av solcell är flexibiliteten och att den fungerar bättre än 
kristallinacellerna vid diffust ljus. Dessutom är de billigare än de andra alternativen.  
 
Nackdelarna är den begränsade verkningsgraden, maximal verkningsgrad på runt 14%, de tar 
mer plats för samma effekt (Uppsala Universitet, 2018). Det anses också att dagens 
kommersiella tunnfilmssolceller tappar verkningsgrad snabbare, med andra ord sämre livslängd 
än alternativen. 

 
Figur 7: Överblick av tunnfilmscellen CIGS (Sidén.G, 2009) 
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3.2 Logistiska aspekter 
Det finns även andra delar som är viktiga vid installationen av solceller. Underhåll och drift av 
systemet, hur återvinningen och miljöpåverkan ser ut, hur växelriktaren samt kopplingen till 
elnätet fungerar. Dessutom kommer lutning och skuggning att diskuteras.  
 

3.2.1 Växelriktare & sammankoppling  
En växelriktare är en viktig del av solcellssystemet, oavsett solcellsteknik. Främst har den 
uppgiften att omvandla inkommande likström från producerande cell till växelström. Den är även 
viktig för att belasta solcellsmodulerna optimalt. Dessa två uppgifter är kritiska men skapar 
förluster vilket innebär att kvalitén och verkningsgraden på växelriktaren är avgörande för 
systemets prestanda. De allra flesta har visat bra prestanda i test och verkningsgraden ligger över 
90% i vanliga fall (Energimyndigheten, 2015).  
 
Solcellsmoduler ger i vanliga fall antingen 12, 24 eller 48 V likspänning. Flera moduler 
sammankopplas i serie för att uppnå önskad toppeffekt och kallas för en sträng. Dessa strängar 
kan parallellkopplas för önskad spänning. Denna bör ligga inom växelriktarens gräns 
(Energimyndigheten, 2018). 
 
Det vanligaste sättet att använda växelriktare i större solcellssystem är att använda flertalet 
optimerare eller sk. mikroväxelriktare. På så vis undviker man problemet som centrala 
växelriktare har där hela systemet påverkas då en enskild modul är skuggad eller trasig. 
Driftstörningar får mindre konsekvenser då problem med en av flera växelriktare endast påverkar 
en del av solcellerna, istället för hela systemet. Detta är dock en relativt ny teknik som kräver fler 
anslutare/kablar och passar således bäst för stora aktörer (Energimyndigheten, 2015). 
 

3.2.2 Underhåll 
Erfarenheter från solcellsanläggningar har visat på att solceller i vanliga fall kräver minimalt 
med underhåll (Johansson.S, 2017). En lång livslängd på komponenter och brist på rörliga delar i 
systemet är bidragande faktorer till detta.   
 
Det vanligaste förekommande problemet som skapar behov för underhåll är fel på växelriktare. 
De har en kortare livslängd, ca 15 år, och kommer oftast bytas ut en gång under systemets totala 
livslängd. Stora system använder ofta flera små växelriktare, som ökar driftsäkerheten och 
minskar reparationskostnad, men ökar också risken för individuella fel (Solar Region Skåne, 
2015). 
  
Ytterligare problem som kan uppstå är nedsmutsade solcellsytor vilket kan leda till 
energiförluster. System där solceller är vinklade, vanligtvis efter taket, påverkas i liten 
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utsträckning av smuts och damm, då regn sköljer av diverse löv, smuts och annat som ansamlas. 
Den tåliga konstruktionen tål även snö, har systemet en lutning över 33 grader kommer den 
mesta delen av snön att rinna av. Eftersom snö bara är ett problem under vintermånaderna, då 
antalet soltimmar samt solintensitetet är som minst, kommer delvis snötäckta solceller bara leda 
till förluster på några enstaka procent (Energimyndigheten, 2018).  
 

3.2.3 Återvinning, avfallshantering & miljöpåverkan 
Energiproduktion påverkar miljön och samhället oavsett energityp. Solceller har en väldigt låg 
påverkan i driftfas men desto högre påverkan i själva tillverkningsprocessen. Materialet är ofta 
energikrävande och kan eventuellt använda toxiska material vilket gör att återvinning och 
återanvändning av dessa är viktigt (Kaneryd.L, 2016). Tillverkning av solceller jämförelsevis 
med icke-förnyelsebara energislag visar att solceller är signifikant mindre miljöpåverkande 
medan jämfört med t.ex. vattenkraft och vindkraft är de sämre. 
 
Solceller har, med sin nyfunna popularitet och långa livslängd, inte haft ett behov av återvinning 
då den större delen av producerade solpaneler fortfarande är i bruk. Först 2012 inkluderades 
solceller i producentansvaret för elutrustning. Det innebär att tillverkare har ansvar för processen 
av att samla in, återvinna och behandla avfall. I Sverige ska 80% av solceller återvinnas och 70% 
av materialet återanvändas, vilket idag uppnås med marginal (Kaneryd.L, 2016). 
 
Tillverkare avsätter medel till organisationen PV CYCLE. De har i uppgift att samla in och 
återvinna solceller och tillhörande system i hela EU-området. Organisationen är under 
uppbyggnad men förväntas år 2020 samla in åtminstone 85% av all material som tas ur bruk 
(Kraftringen, 2018).  
 

3.2.4 Lutning  
Solcellers lutning och väderstreck påverkar produktionen av solel. Lutning räknas från det 
horisontella planet, dvs helt plana vågräta solceller motsvarar 0 graders lutning medan en 
vertikalt väggmonterad solpanel motsvarar 90 grader. Solstrålningen bör träffa solcellerna 
vinkelrätt mot planet. Enligt beräkningar tycks den optimala lutningen för maximerad produktion 
vara runt 40-45 grader i stockholmsregionen i sydlig riktning (Stridh.B, 2015). Solpaneler kan i 
sydläge ha en lutning på 20-70 grader och det högsta maximala bortfallet kommer vara runt 7%. 
I sydost och sydvästlig riktning kan panelerna luta 15-65 grader och ge samma resultat som 
föregående väderstreck i förluster (Stridh.B, 2015).  
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3.2.5 Skuggning 
Ett av de största problemen med en installation av solceller är skuggning. Den kan förekomma i 
två former, intern och extern skuggning. Till den externa skuggningen tillhör närliggande 
bostäder, moln osv. medan den interna skuggningen skapas från moduler och höjdskillnader på 
tak. Utöver minskad elproduktion kan skuggning på en sträng solceller skapa problem i form av 
spänningsfall. Resistansen i systemet blir högre vid skuggning vilket gör att strömmen i 
seriekopplade moduler trycks ner (Baranzahi.A, 2018).  
 
Solcellssystem som placeras nära marknivå kan påverkas av träd eller högre byggnader ex. Då 
solen går olika högt på himlen på året är det viktigt att identifiera potentiella skuggfaktorer. Det 
är även viktigt att ta till hänsyn att solens bana förändras med årstiderna och ligger högre på 
sommaren i Sverige.  En annan aspekt är att solceller som är monterade på stativ behöver ett 
större radavstånd för att undvika att modulerna skuggar varandra. Det vanligaste är att vinkeln 
mellan överkant av solcell och bakomliggande cell bör vara minst 12 grader, sk. 12-graders 
regeln (Van Nord, 2011),  se figur 8.  

 
Figur 8: 12-graders regeln. 

 

3.3 Ekonomiska aspekter  
Utöver de tekniska funktionerna och logistiska faktorerna för solceller, är lönsamheten viktig att 
undersöka. Historiskt har solceller ej varit lönsamma, då de statliga incitamenten har varit 
mindre och modulerna dyrare, se figur 9. Det är först på senare år som producenter har lyckats 
dra ner på sina kostnader och därmed kunnat sänka marknadspriset för konsumenter. Detta har 
bidragit med en stark tillväxt för solenergi på den svenska marknaden, se figur 10. Kostnader och 
intäkter i samband med köp och installering av ett solcellssystem kommer identifieras. Statliga 
incitamenten samt garantier från producenter är en del av det som kommer tas upp. 
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Figur 9: Prisutvecklingen för solcellssystem i Sverige 2010-2016.        Figur 10: Utvecklingen av energi från solen 

(Energimyndigheten 2, 2015) (Sidén.G, 2009) 
 

3.3.1 Kostnader 
De två främsta aspekterna vid beräkning av lönsamheten är kostnader och intäkter. Kostnaderna 
har den senare tiden minskat vilket har medfört att solceller har blivit mer konkurrenskraftiga på 
elmarknaden. Kostnaderna för investering i ett solcellssystem beror på vilken teknik som 
används men generellt kan man sammanfatta kostnaderna som moduler, växelriktare, 
installation, drift och övrigt. 

 
Figur 11: Kostnadsfördelning tunnfilm Figur 12: Kostnadsfördelningar kristallina 

(Andrén.L, s129, 2015) (Andrén.L, s129, 2015) 
 

 
3.3.1.1 Moduler 

Modulerna är den dyraste delen av systemet och står vanligtvis för ca 55% av den totala 
kostnaden för kristallina celler, och ca 40% för tunnfilm, se figur 11 och 12. Den exakta 
kostnaden för moduler varierar mellan olika företag. De system som kan generera mer el per 
solinstrålning, alltså har bättre verkningsgrad, är dyrare. Dessutom kan man få mängdrabatt vid 
köp av flertalet solceller, vilket kan sänka kostnaden per modul. I dagsläget köps kristallina 
celler för cirka 8-10 SEK/W inkl moms (Solcellspriser 1). 
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3.3.1.2 Växelriktare 
Växelriktare är en väsentlig del av ett solcellssystem då den påverkar systemets totala 
verkningsgrad. Det finns flera leverantörer av växelriktare och priserna sätts efter verkningsgrad 
och maxeffekt. Generellt sett är kostnaden för en växelriktare till ett kraftigare system större än 
till en växelriktare anpassat till ett mindre, men priset per Watt är billigare. En högeffektsriktare 
(5 kW+) köps i dagsläget för ca 1.5 SEK/W medan en mindre (1.5 kW-5 kW) köps för ca 2.5 
SEK/W (Solcellspriser 2). 
 

3.3.1.3 Installering & Underhåll 
Kostnaden för installationsarbetet varierar beroende på omfattningen av anläggningen. Det 
vanligaste är att installationen ingår vid köp av solceller. Kostnaden för underhåll antas 
försumbar. 
 

3.3.1.4 Uppkoppling till elnät 
Det finns olika typer av kostnader och regelverk för uppkoppling av ett solcellssystem till 
elnätet, som till största del beror på omfattningen av anläggningen. För att ansluta en anläggning 
till elnätet måste det godkännas av elnätsföretaget genom ett inmatningsavtal. Föranmälan måste 
lämnas in innan installationsarbetet kan påbörjas. Byggnation av större produktionsanläggning 
kan orsaka behov att bygga ut elnät eftersom elnäten klarar av en viss toppeffekt(Vattenfall 2, 
2018). 
 
Kostnaderna förknippade med en anslutning till elnätet demonstreras i tabellen nedan, avgiften 
beror främst på det geografiska läget, med andra ord fågelvägen till den närmaste 
anslutningspunkten.  
 

Tabell 1: Priser för anslutning till elnät (Konsumenternas energimarknadsbyrå, 2018). 
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3.3.1.5 Moms & Energiskatt 
Överstiger den producerade elen som en anläggningsägare vill sälja 30 000 SEK/år tillkommer 
moms på 25% (Vattenfall 1, 2018). Energiskatt på 0.5 öre/kWh måste betalas om man har flera 
mindre anläggningar med en total effekt på 255 kW och gäller all producerad el, även 
egenkonsumtion (Regeringen, 2017). Elförsäljning räknas som kapitalinkomst över 40.000 per år 
och fastighet. 

3.3.2 Intäkter 
Detta avsnitt talar om de inkomster som är förknippade med solceller. Det är först efter att 
systemet är installerat som det börjar generera inkomster genom bla. försäljning av överskottsel, 
användandet av egenproducerad el osv. Det finns dessutom investeringsstöd att hämta ut från 
energimyndigheten.  

3.3.2.1 Överskottsel 
Ett system som är uppkopplat till det lokala elnätet och har ett abonnemang hos ett elnätsbolag, 
tex Vattenfall, kan sälja eventuell överskottsel. Elen säljs via elleverantören till ett marknadspris, 
med tillkommande avgifter(Vattenfall 2, 2018). Det genomsnittliga marknadspriset de senaste 5 
åren är 0.35 SEK/kWh. 
 
Det är också viktigt att ta med att en egenproducent som producerar mindre är vad den förbrukar, 
med en anläggning på < 43.5kW inte betalar mät- eller inmatningsavgifter. Det görs istället av 
det lokala elbolaget. För större anläggningar behöver producenten stå för dessa kostnader själv 
(Vattenfall 2, 2018). Från perspektivet av en mindre producent är detta en kostnadsbesparing.  
 

3.3.2.2 Besparad el 
Den största ekonomiska förtjänsten som produktionen av solenergi bidrar till är att den ersätter el 
under produktionen som annars skulle köpts från en elleverantör. Det kan alltså ses som en 
kostnadsbesparing och således en indirekt intäkt. En större egenanvändning av självproducerad 
el kommer medföra att fakturor kopplade till energianvändning kommer reduceras. Hur stor 
reduktion varierar på systemet och alla dess förutsättningar. För att ge ett exempel, en villa med 
ett 20-tal solceller kan producera ca 7000 kWh årligen och det motsvarar en besparing på 8 000 
SEK över panelernas livstid (Hadzic.E, 2017). 
 

3.3.2.3 Investeringsstöd 
Regeringen avsätter en specifik summa pengar varje år som går till investeringsstöd för solceller. 
Stödet, som i dagsläget ligger på 30%, ges till både privatpersoner och företag. Högsta stödet per 
system är 1.2 MSEK och systemet får maximalt kosta 37 SEK per Watt toppeffekt 
(Energimyndigheten 2016). Detta stöd går att söka via energimyndigheten och går inte att sökas 
om man också sökt ROT-avdrag (Stridh.B, 2016). 
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3.3.2.4 Elcertifikat 
Ett av de viktigaste styrmedlen för större elproducenter är elcertifikat. Producenter av förnybar 
energi blir tilldelade elcertifikat av staten för varje MWh och elhandelsföretagen har en 
skyldighet att köpa sin kvot av dessa (Vattenfall 3, 2018). I dagsläget handlas dessa på en elbörs 
för strax över 100 SEK/MWh, se figur 13. Man blir tilldelad elcertifikat under max 15 år och 
systemet planeras stängas ned 2035 (Stridh.B, 2016). 

 
Figur 13: Priset för elcertifikat 2006-2018 (Holmström.C, 2018) 

 
3.3.2.5 Skattereduktion 

Det går även att få skattesubvention för överskottsel, endast om produktionen inte överstiger 
uttaget av el. Det ligger på 0.60 SEK/kWh och maximalt 18 000 SEK per år och detta gäller 
endast privatpersoner (Energimyndigheten, 2016). Även eventuellt ROT-avdrag på maximalt 
30% ämnar endast privatpersoner. 
 

3.4 Områden 
Tanken med detta avsnitt är att introducera området som kommer användas för att besvara 
problemformuleringen, Lindes backe. Dessutom kommer andra bostadsområden som har 
implementerat solenergi att introduceras, då de senare kommer användas för att diskutera 
resultatets rimlighet. 
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3.4.1 Årstastråket, Lindes backe 
Stockholm är en av de storstäder där befolkningen ökar snabbast i Europa (Stockholm Stad, 
2016). Svenska politiker planerar byggnation av 140 000 nya bostäder i stockholmsområdet till 
2030. Av dessa ska 24 400 bostäder byggas i stadsdelen Enskede-Årsta-Vantör (Mitt i 
Stockholm, 2014). Figur 14 visar en del av projektet Årstastråket, där 3000 nya bostäder skall 
byggas. 

 
Figur 14: Överblick av en del av projektet Årstastråket (Stockholm Stad, 2016). 

 
Lindes backe är ett bostadsområde som omfattar 180 lägenheter uppdelat i två etapper, södra och 
norra (JM, 2013). Byggnaderna benämns enligt vilken etapp de tillhör, N1-N6 och S1-S7, vilket 
innebär att det totalt finns 13 byggnader samt tak. Området visas som den ytan som är markerad 
med rosa i figur 14. Projektet är byggt i en backe där huskropparna varierar mellan 5-7 våningar. 
Den första säljetappen gjordes i slutet av 2013 uppföljt av en andra säljetapp i september 2014 
osv. I februari 2016 var alla 180 lägenheter slutsålda (Fastighetsaktien, 2016). Området är inte 
klassificerat som ett miljöprofilområde eller dylikt men eftersom projektet är byggt av JM, 
tillkommer vissa miljöklassifikationer, byggnaderna är bl.a Svanen-märkta. Det innebär bland 
annat att materialvalet är miljövänligt samt att energiförbrukningen är 25% mindre än boverkets 
regler (JM, 2018).  
 

3.4.2 Befintliga områden med solenergi 
Dessa områden kommer användas för att analysera rimligheten av återbetalningstiden samt vissa 
kostnader, intäkter. 
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3.4.2.1 Åbro Bryggeri  
Sweden Energy har precis påbörjat montering av en stor solcellsanläggning på Åbro bryggeri 
bestående av 1780 solpaneler vilket täcker en takarea på 3500 kvm (Beernews, 2018). 
Anläggningen ska ha en maxeffekt på 570 kW och täcka 35% av energiförbrukningen en solig 
sommardag. Återbetalningstiden för projektet beräknas till ca 10 år (Kesselfors.S, 2018). 

 
3.4.2.2 Solstaden Järva 

Projektet pågick under 2013-2014 och finansierades delvis av regeringens program för “Hållbara 
Städer”. Solceller kommer täcka hustak i flertalet stadsdelar såsom Rinkeby, Kista, Akalla. Den 
resulterande solcellsarean är 10600 kvm vilket motsvarar en totaleffekt på 1.43 MW. Den 
uppmätta produktion är 1200 MWh/år som var något under förväntan på 1300 MWh/år 
(Stockholms Stad, 2018). 
 

3.4.2.3 Stockholm Slott 
Idén om att installera solceller på Stockholms slotts tak har funnits sedan 2010, men det var först 
i april 2018 som själva installationen påbörjades (VERVE, 2018). Anläggningen förväntas ha en 
livslängd på minst 25 år, från och med 1 juni 2018, då anläggningen skall vara helt klar. Det rör 
sig om 600 paneler som täcker en takyta på 1000 kvm och förväntas producera 170 MWh årligen 
vilket motsvarar 12% av slottets totala elförbrukning.  

 
Figur 15: Kungen installerar solceller på Stockholm Slott (VERVE, 2018) 
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4. Metod 
Detta avsnitt introducerar metoden som kommer att användas för att ta fram de resultat som 
krävs för att besvara problemformuleringen. Först beskrivs tillvägagångssättet för 
undersökningen av områdets lämplighet, takets konstruktion och dimensioneringen av 
solpaneler. Sedan modelleras elproduktion och elkonsumtion utifrån flertalet antaganden. 
Slutligen presenteras två lönsamhetsmodeller, nuvärdesmetoden och återbetalningsmetoden.  
 

4.1 Områdesanalys & systemkomponenter 
Första steget i metoden behandlar den grundläggande informationen om området. Det innefattar 
hur området undersöks för att avgöra dess lämplighet för solcellsteknik. Utöver detta visas 
tillvägagångssättet för att bestämma vilka typer av systemkomponenter som kommer användas i 
beräkningar, vilka aspekter som tas i hänsyn och vad som prioriteras.  
 

4.1.1 Praktisk möjlighet för implementering av solceller 
För att avgöra områdets lämplighet för solcellsteknik identifieras och undersöks de praktiska 
faktorerna som kan påverka systemet. De faktorer som tas i hänsyn är de geografiska 
egenskaperna, närhet till andra fastigheter och det lokala elnätet, samt bostadsområdets 
konstruktion. Dessa avgör en betydelsefull roll i bedömningen. 
 
För att undersöka områdets tak-konstruktion studeras ritningar på taket. Detta i syfte att 
lokalisera ventilationstrummor, stegar och övrig utrustning på taken och hur de är placerade, se 
bilaga 2. Det används som underlag för att bedöma om taken har plats för solceller. Ytterligare 
används ritningarna för att bedöma hur mycket intern skuggning som kan komma från de olika 
huskropparna vid vissa väderstreck vilket ge stora konsekvenser för systemet (se avsnitt 
skuggning).  
 
De geografiska egenskaperna undersöks genom att granska närområdet med hjälp av 
satellitbilder och Google maps. Främst är det intressant att se på de närliggande grönområden 
och byggnader som möjligen skulle kunna skugga bostadsområdet. Detta kallar vi extern 
skuggning. Den sista praktiska delen som ska undersökas är huruvida det finns möjligheter att 
ansluta till det lokala elnätet. Det görs genom att studera det geografiska läget för bebyggelsen 
och infrastruktur för el. 
 

4.1.2 Val av systemets komponenter 
För att kunna dimensionera antalet solpaneler på taken och för att kunna beräkna lönsamheten, 
behövs solcellsanläggningens komponenter bestämmas. Moduler och växelriktare görs separat 
medan drift, installation och övrigt går under en gemensam kategori. 
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Moduler 
Det finns många olika typer och märken av solceller med olika effekt, mått och verkningsgrad 
vilket gör det nödvändigt att bestämma vilken panel som ska användas i vidare beräkningar. Det 
görs genom en kartläggning och sammanställning av de kostnadseffektivaste solceller per effekt. 
Eftersom tunnfilmsceller inte är tillräckligt konkurrenskraftiga på dagens marknad, kommer 
enbart kristallina-celler att vidare undersökas. Sammanställningen av de moduler som granskas 
hittas på solcellspriser.se (Solcellspriser 1). Modulerna förväntas har en livslängd på 25 år och 
således är detta tidsramen som används i beräkningarna. 
 

Växelriktare 
Växelriktare bestäms på samma vis som modulerna, genom en sammanställning av de mest 
kostnadseffektiva lösningarna på marknaden. Sammanställningen hittas på solcellspriser.se 
(Solcellspriser 2). Växelriktare förväntas ha en livslängd på 15 år och behöver därmed bytas ut 
en gång under systemet livslängd.  
 

Installation, stativ & övrigt 
Installation & stativ kommer endast behandlas som kostnader och uppskattas från systemets 
kostnadsfördelning, se figur 12, avsnitt 3.2.1. 
 

4.2 Scenarioframställning 
Lindes backe består utav flertalet tak i olika väderstreck. Tak som ligger i direkt anslutning, har 
samma lutning samt ligger i samma väderstreck kommer behandlas som en gemensam enhet i 
beräkningarna. Utöver detta kommer solpanelernas optimala lutningsförhållande att undersökas 
för varje enhet. Avviker den från taklutning, dvs att fler soltimmar kan uppnås vid användning av 
modulstativ, kommer detta behandlas som ett separat scenario. Beräkningarna kommer alltså att 
först appliceras för varje enskild enhet och scenario, och som helhet för varje scenario. Stegen i 
processen för denna kategorisering beskrivs i nästkommande avsnitt, 4.2.1.  
 

4.2.1 Takuppdelning 
Lindes backe är uppdelat två etapper, norra (N) och södra (S) som totalt består av 13 individuella 
tak. Den norra består av 6 tak medan den södra består av 7. Taken är numrerade enligt figur 16. 
Tak i direkt anslutning, med samma lutning samt samma väderstreck kommer behandlas som en 
gemensam enhet i beräkningarna.  
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Figur 16: Överblick av takenheter på Lindes Backe 

 
4.2.2 Framtagning väderstreck och lutning 

Genom att undersöka skalenliga ritningar över områdets takarea, bestäms väderstrecken för 
respektive tak. Detta sker utifrån pilen som indikerar nordriktningen, se figur 16. De olika 
väderstrecken har blivit tilldelade värden, i grader, vilket visas i tabell 2. Dessa värden kommer 
bland annat användas i simuleringen av solinstrålningen.  
 

Tabell 2: Väderstreck med respektive värde 

Väderstreck Värde 

Nord 180, -180 

Öst 90 

Söder 0 

Väster -90 

 
Ritningarna kommer även att användas för att avgöra lutningsförhållandet för respektive tak. I 
ritningarna finns ett lutningsförhållande, vilket är en annan benämning och räknesystem till 
grader. Tabell 3 visar konversionen av några vanliga mått. Takets naturliga vinkel definieras som 

.α  
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Tabell 3: Lutningsförhållande i motsvarande 

 lutningsvinkel (Per Wikstrand, 2018) 

 
 
 

4.2.3 Jämförelse taklutning med optimal vinkel 
Väderstrecken och lutningsvinkeln kommer sedan användas i PVGIS, simuleringsprogrammet, 
för att avgöra den totala solinstrålningen. Simuleringen kommer endast göras för de väderstreck 
som taken i Lindes backe är riktade åt och vinkeln kommer vara takets lutningsvinkel. Dessa 
resultat kommer sedan att jämföras med PVGIS optimeringsfunktion, tillåter användaren att 
optimera lutningen för det valda väderstrecket. Detta kommer också göras för de relevanta 
väderstrecken. Figur 17 visar menyn i PVGIS och det är variabeln “slope” och “azimuth” som 
kommer varieras medan resten av variablerna antas konstanta. 

 
Figur 17: Menyn i PVGIS 
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4.3 Dimensionering av system 
Beroende på om solceller i ett system antas vara liggande eller monterade i ett lutande ställning 
så kommer dimensioneringen, hur många solceller som installeras på varje tak, beräknas på olika 
sätt. Detta ger upphov till två olika modeller, som beskrivs nedan. 

 
4.3.1 Liggande solpaneler 

För att bestämma den totala takarean som kan användas för liggande solceller används de 
skalenliga ritningarna över taket. Först mäts längden och bredden på respektive tak vilket 
omvandlas till verkliga mått och areor. Längden och bredden på taket divideras med 
motsvarande mått på solcellerna och avrundas nedåt till närmaste heltal. Det ger den maximala 
radlängden och radantalet vars produkt är det totala antalet paneler och uttrycks med följande 
formler: 
 

 ln =  ÷ d  (2) 
 taklängd,l =   solcellslängd,d =  ntal radern = a  

 
m = k ÷ t   (3) 

akbredd,k = t  solcellsbredd,t =   antal paneler per radm =   
 
Då solceller ska vara tillgängliga för underhållsarbete och installation behöver en del av arean 
vara ledig. Detta tolkas som en förlust, väljs godtyckligt till 5%. Det förekommer ytterligare 
förluster och de tas upp i steg 3. Förlusten definieras som en procentuell sats som dras av från 
antalet solceller och avrundas nedåt till närmaste heltal:  

x  n 1 ) 1 =  · m · ( − f 1 (4) 
0 < f 1 < 1  
  förlust av area i procent,f 1 =  totala antalet paneler ef ter förlustx1

 =   
 

4.3.2 Lutande solpaneler  
Solceller som är monterade på stativ behöver ett större radavstånd för att undvika att modulerna 
skuggar varandra. Denna nödvändiga längd varierar beroende på vinkel och solcellens längd, se 
avsnitt skuggning. En större vinkel leder till en längre skugga och således krävs ett längre 
avstånd mellan raderna. Det nödvändiga radavståndet kan beräknas med trigonometri vid given 
solcellslängd och vinkel mellan taket och solcellen. Först bestäms höjdskillnaden mellan taket 
och solcellens högsta punkt genom samband 1. Detta är även höjden i motsvarande rätvinkliga 
triangel med sidorna abc och en vinkel på 12 grader, vilket möjliggör att basen kan beräknas med 
samband 3. Detta motsvarar avståndet mellan raderna. För att beräkna längden längst taket som 
själva solpanelen nyttjar används samband 2, se figur 18. 
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Figur 18: Olika samband med lutande solceller 

 
amband 1 a in(θ)S :  = d · s  (5) 
amband 2 e os(θ)S :  = d · c (6) 
amband 3 b an(β)S :  = a ÷ t (7) 

 
öjdskillnad solpanel högsta och lägsta punkt,a = h ödvändigt radavstånd,b = n

ängd solpanel,d = l  ängd under solpanel,e = l inkel mellan solpanel och tak,θ = v  
 vinkel mellan närmaste rad med solceller och taket β =   

 
Eftersom taken på Lindes Backe inte är helt vågräta, kommer resultatet av vinkel adderat medθ  
takets lutning , ge den optimala vinkeln, , för systemet. Sambandet visas i ekvation 8. Medα  ϕ  
hjälp av samband 1,2 och 3 dimensioneras hur många solpaneler som får plats på både längden 
och bredden. Sista raden på taket behöver inte ta i hänsyn till skuggning vilket minskar behovet 
av en mellanrumsrad vilket enklast förstås genom ekvation 9.  

  ϕ − α = θ     (8) 
akets lutning, ϕ ptimala lutningen  α = t  = o  

 
(e )l = n + b − b  (9) 

ntal rader,n = a  taklängdl =   
 
För att bestämma antalet rader ommöbleras ekvation 9 så att antalet rader är ensamt i ett led. 
Svaret avrundas nedåt till närmaste heltal. 

 (l ) e )n =  + b ÷ ( + b (10) 
 
För att beräkna antalet paneler i en rad divideras takets bredd med bredden av en solcellspanel. 
Återigen avrundas svaret nedåt till närmaste heltal. 

m = k ÷ t   (11) 
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akbredd,k = t olcellsbredd,t = s ntal paneler per radm = a  
 

Slutligen, med både antalet rader och paneler i en rad, kan totala antalet paneler beräknas: 
)x  n 1 =  · m 1· ( − f 1   (12) 

  förlust av area i procent,f 1 =  totala antalet paneler ef ter förlustx1
 =   

 
4.3.3 Beräkning otillgänglig takarea  

Taken har olika otillgängliga areor som beror på takdesign, ventilationstrummor, stegar m.m. 
Denna area mäts samt beräknas för respektive tak ur ritningar och delas med den totala takarean, 
vilket ger en förlustkvor, se ekvation 14. 

  lA =  · k     (13) 
 takarea utan förluster,A =   taklängd,l =  akbreddk = t  

 
 f  f 2 = A ÷ A (14) 

 f tillgänglig takarea,A = o  örlustkvot f 2 = f  
 
Efter att den andra förlustkvoten är beräknad kan man färdigställa det totala antalet paneler 
genom ekvation 15, avrunda svaret nedåt till närmaste heltal. 

x 1 )x2
 =  1 · ( − f 2 (15) 

otala antalet solpaneler ef ter alla förlusterx2 = t  
 

4.4 Energiberäkningar 
Efter dimensioneringen av systemet kommer elproduktionen att simuleras med hjälp av PVGIS 
och jämförs med en framtagen modell för elkonsumtionen. Dessutom kommer hanteringen av 
överskottsförsäljning att diskuteras. 
 

4.4.1 Elproduktion 
Dimensionering möjliggör att systemets toppeffekt kan bestämmas vilket gör genom att 
multiplicera antalet solceller med solcellseffekten. Detta används tillsammans med data för 
takarean i programmet PVGIS för varje scenario och månad och resultatet beskrivs i kWh. 
Solcellernas effekt förväntas försämras linjärt med tiden vilket räknas in i elproduktionen för 
varje år som en procentuell sats.  
  

4.4.2 Elkonsumtion 
Då elförbrukningsdata från det specifika bostadsområdet är otillgänglig baseras konsumtionen 
från den genomsnittliga månadsförbrukningen för alla Sveriges bostadsrätter. Datan hämtas från 
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Statistiska Centralbyrån. Detta skall sedan användas som underlag för att räkna ut hur 
förbrukningen ser ut månadsvis i Lindes backe.  
Konsumtionen av el varierar kraftigt under året, under sommaren konsumeras mindre och under 
vintern konsumeras mer. Solpaneler levererar mer el på sommarhalvåret då konsumtionen är 
mindre. Utöver detta produceras elen endast vid soliga förhållanden vilket gör elkonsumtionen 
relevant under dagtid. Genom att uppskatta snittet för dagslängden månadsvis, data från SMHI, 
kan den procentuella kvoten av dygnet som är dagtid beräknas. Denna kvot multipliceras med 
områdets konsumtion vilket ger konsumtionen på dagtid för respektive månad.  
 
Denna data spelar en betydande roll i lönsamhetsberäkningar längre fram.  
 

4.4.3 Överskottsförsäljning 
Den uppskattade elkonsumtionen i området på dagtid jämförs med motsvarande elproduktion för 
att beräkna om systemet producerar mer el än vad området kan konsumera. Det skulle innebära 
att den överblivna energin säljs på elmarknaden vilket påverkar intäkten (moms, avgifter, etc). 
Jämförelsen visar under vilka månader den sker och hur mycket som säljs för respektive månad. 
Den totala överskottsproduktionen jämförs också med inköpt el för att säkerställa att den tidigare 
inte överstiger den senare, vilket skulle göra området till en producent snarare än konsument med 
egenproduktion.  
 

4.5 Lönsamhetsberäkningar 
Beräkningen av den ekonomiska lönsamheten kommer ske i tre steg: kostnadsberäkning, 
intäktsberäkning och applicering i respektive lönsamhetsmodell. Kostnader och intäkter kommer 
delas upp på årlig basis då detta är nödvändigt i beräkningar med kalkylränta. 
 

4.5.1 Kostnadsberäkning 
Kostnaderna kommer främst bestå av systemets engångskostnader, dvs inköps- och 
installationskostnader, samt ersättningskostnaden för växelriktaren. Överskrider systemets 
toppeffekt 255 kW betalas energiskatt per producerad enhet. Den övriga kostnadsposten täcker 
flera olika aspekter under systemets livslängd men antas som en kostnad år 0 för enkelhetens 
skull.  
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Tabell 4: Överblick kostnader 

Kostnader Kommentar 

Modul Fast kostnad per solpanel, år 0 

Växelriktare Fast kostnad, år 0 & år15 

Installation Fast kostnad per solpanel, år 0 

Stativ Fast kostnad per solpanel, år 0 

Övrigt Fast kostnad, år 0 

Ev. energiskatt Rörlig kostnad 0,5öre/producerad kWh för 
system med toppeffekt över 255 kW 

 
4.5.2  Intäktsberäkning 

Intäkterna kommer bestå av elförsäljningsintäkter för respektive år. Dessa delas upp i två 
kategorier, elkonsumtion och överskottsförsäljning. Elpriset antas vara motsvarande spotpris på 
den nordiska elbörsen i området SE3. Detta pris antas öka i snitt med 2,05% årligen baserat på en 
prognos från energimyndigheten (Energimyndigheten 2, 2016). De elpris som används som 
startvärde för första året sätts som det genomsnittliga priset de senaste fem åren, 2012-2017. 
Detta görs för att undvika eventuella prisavvikelser. Detta pris benämns p.E  
 
Elen är signifikant billigare på natten, förväntas i snitt vara 20 öre/kWh lägre under dessa 6 
timmar. Elpriset på dagen under resterande 18 timmar blir därför högre än snittet Priset underp.E  
dessa timmar, dag, blir 5 öre dyrare. Detta används i senare beräkningar. I och medpE  
produktionen av solenergi kommer elcertifikat tilldelas under 15 år. Dessa säljs idag för runt 110 
SEK/MWh. För att förenkla beräkningar slås dessa intäkter ut på hela produktionstiden och 
priset per MWh blir då istället 80 SEK, 8 öre/kWh. 
 
Intäkterna från konsumtionen kommer beräknas enligt dessa priser med momspålägg på 25% 
som kunderna vanligtvis hade behövt att betala i elköpet. Intäkterna från överskottsförsäljningen 
räknas inte med moms då en försäljningsintäkt över 30 000 SEK är beskattad. Kostnaden för 
systemet att beräknas med investeringsbidrag, som kan ses som en intäkt eller 
kostnadsreducering.  
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Tabell 5: Överblick intäkter 

Intäkter Kommentar 

Elkonsumtion Intäkt per konsumerad enhet el i området, 
elpris dag + 25% moms årligen 

Överskottsel Intäkt per såld el till elbolag, elpris dag 

Elcertifikat Intäkt per producerad MWh el, 8 öre/kWh 
med 25% moms på konsumerad el 
(elcertifikatsavgift) 

Investeringsbidrag Intäkt 30% systemkostnad upp till 1.2 MSEK, 
år 0 

 
4.5.3 Lönsamhetsmodell 

Under perioden 2015-2016 gick Stockholms Stad, Mälardalens Högskola och 
Energimyndigheten in i ett samarbete för att ta fram en investeringskalkyl för solceller. Tanken 
är att hjälpa olika aktörer, privata och företag, att räkna på lönsamheten med en investering i 
solceller. Genom att mata in relevant data, som beräknas från de tidigare skeden i metoden, i 
investeringskalkylen, beräknas lönsamheten utifrån nuvärdesmetoden och 
återbetalningsmetoden. Formlerna presenteras i ekvation och 16 och 17: 

(16) 
V uvärdet, C otalt årligt kassaf löde, p alkylränta, a rligt inbetalningsöverskott,N = n  = t  = k  = å  

estvärdeR = r  
  
Tiden det tar för en investering att betala sig själv benämns återbetalningstiden, och formeln 
lyder som följande: 

 T =  a
G  (17) 

terbetalningstid, G rundinvestering, a rligt inbetalningsöverskottT = å  = g  = å  
 

4.5.4 Samhällsekonomisk lönsamhetsmodell  
Den miljömässiga vinsten som solcellssystemet ger kan beskrivas som besparingen på 
koldioxidutsläpp för elproduktionen. Den beräknas genom att uppskatta systemets totala 
produktion som sedan jämförs med systemets totala utsläpp. Detta sätts i relation till 
motsvarande elproduktion av nuvarande källor. Resultatet uttrycks som en besparad mängd 
koldioxid per producerad energienhet.  
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Svenskproducerad el har ett växthusgasutsläpp på runt 25 gram CO2-ekvivalenter per kWh. 
Räknar man istället utifrån så kallad nordisk elmix,vilket är ett genomsnitt, är utsläppen för el 
betydligt högre, runt 60 gram CO2-ekvivalenter per kWh (Energirådgivaren, 2018). 
 
 

4.6 Antaganden 
Rapporten är fylld av olika antaganden som är nödvändiga för att bygga upp en modell av 
verkligheten. Antagandena delas upp i fem områden. 
 
Områdesanalysen & komponenter 

● Ingen hänsyn till markhöjdsskillnader, vilket skulle kunna vara relevant för 
bostadsområdet då det ligger i en backe. Eftersom denna höjdskillnad egentligen bara 
skulle påverka solinstrålningen vid de mindre solintensiva timmarna anses detta 
antagande godtagbart.  

● Antar att området redan är kopplat till elnätet och att det redan finns en elcentral. Det 
finns inte några praktiska hinder med kopplingen mellan Lindes backe och lokala elnätet. 

● Solcellsmoduler antas ha en livslängd på 25 år, men kan vara längre eller kortare. 
● Växelriktare antas ha en livslängd på 15 år, som även den kan skilja i verkligheten. 
● Apparaterna antas följa sin angivna och teoretiska verkningsgrad och även effekten antas 

vara toppeffekt. 
● Effekten på solcellsmodulerna antas försämras linjärt med tiden. 
● Antar att priset för ersättning av växelriktare vid år 15, är densamma som vid år 0. 

 
 
Lutning & väderstreck  

● Tak som ligger i direkt anslutning och ligger i samma väderstreck förväntas utgöra ett 
solcellssystem och solpaneler på dessa kan således kopplas ihop. 

● Lutningsvinkel avrundas till närmaste heltal.  
 
Dimensionering  

● Solpaneler kan installeras med den längre sidan längst hustaket och den kortare sidan upp 
med hustaket. 

● Maximalt antal solpaneler i en rad och maximalt antal rader av solpaneler avrundas efter 
beräkning nedåt till närmaste heltal, då det ej är möjligt att montera en halv solpanel. 

● Dimensioneringen tar ej i hänsyn av praktiska aspekter av sammankopplingen av 
solceller - växelriktarens maxeffekt och hur många celler den klarar. Växelriktarens 
effekt beräknas endast som den optimala kostnaden per W. 
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● Liggande rader med solpaneler antas behöva totala mellanrum motsvarande 5% av takets 
längd. 

● Takareans procentuella förlustterm avrundas till närmaste heltal.  
 
Energiberäkningar 

● Ingen solenergi lagras. 
● Solpanelerna producerar endast under dagtid för respektive månad. 
● Intern skuggning = 0, även om taken möjligtvis skuggar varandra när solen står lågt. 
● Elkonsumtionen i området motsvarar den genomsnittliga månadsförbrukningen för alla 

Sveriges bostadsrätter. 
● Elkonsumtionen är konstant under hela dygnet, vilket inte är verklighetsbaserat. Största 

delen av hushållselen förbrukas under morgon och kväll. Detta antagande kommer leda 
till att mängden överskottsel kommer underskattas. 

● Överskottsförsäljningen av el till elbolaget får ej överstiga elköpsmängden från elbolaget. 
● Eventuella avgifter som tillkommer i samband med elförsäljning med ett system vars 

toppeffekt som överskrider 43.5 kW försummas i beräkningar. En högre toppeffekt antas 
heller inte skapa praktiska problem.  

 
Lönsamhetsberäkningar 

● Kostnader för modul och växelriktare beräknas endast bero på systemets totala 
toppeffekt. 

● Kostnader för installation, stativ och övrigt beräknas endast bero på systemets totala 
toppeffekt och vara en kostnadspost år 0. 

● Ingen bygglovskostnad antas. 
● Underhållskostnader antas försumbara. 
● Inga extra kostnader från anslutning till elnät eller i samband med elförsäljningsavtal till 

elbolag antas. 
● Elpriset antas motsvara rörligt elpris på Nordpool område SE3. 
● Spotpriset per månad år 0 antas vara genomsnittliga priset senaste 5 åren för denna 

månad. 
● Skillnaden för spotpriset mellan natt och dag antas vara 20 öre/kWh och således 

förväntas priset som intjänas från elförsäljning vara 6 öre/kWh högre än spotpris. 
● Elcertifikat antas köpas och säljas för 8 öre/kWh under hela perioden. 
● El som säljs till elbolag är momsbelagd på 25% och ger således en intäkt motsvarande 

75% av intäkten från egenkonsumerad el. 
● Investeringsbidraget antas beviljas och således sänka totalkostnad för systemet med 30% 

upp till 1.2 MSEK. 
● Utsläpp från köpt el från elbolag antas utgöra 60 gram CO2 och ej förändras under 

perioden. 
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5. Resultat & Diskussion 
Detta avsnitt kommer presentera resultat med tillhörande diskussion. De olika delarna kommer 
tas upp i samma ordning som metoden. Hela problemformuleringen kommer besvaras men störst 
fokus kommer läggas dimensioneringen och de ekonomiska analyserna, då de tillsammans spelar 
störst roll i undersökningen av solcellspotentialen på nybyggnation. Diskussioner kommer föras 
löpande genom resultatdelen.  
 

5.1 Praktisk möjlighet 
Det finns några olika faktorer som kan påverka systemet även om solinstrålningen, riktningen 
och lutningen är optimala. Det kan tex vara långt från ett elnät, området kan va skuggat av skog 
eller närliggande fastigheter osv.  
 
Det närliggande området undersöks genom satellitbilder och google maps, se figur 19 och 20. 
Satellitbilderna visar att området inte skuggas av någon skog eller fastigheter. De närmaste 
byggnaderna är ca 50 meter ifrån. Genom Google maps ser vi att dessa inte är mer än 6 våningar 
höga, vilket innebär att de är i samma höjd som Lindes backe och därför inte kommer skugga 
under de solintensiva timmarna. Figur 20 är från 2011 och därför är det ett skogsparti där 
bostadsområdet idag ligger. Om man istället iakttar figur 19 ser man att skogen togs bort för att 
bygga området. Den externa skuggningen på området antas därför vara försumbar.  

 
Figur 19: Satellitbild på Lindes backe Figur 20: Google maps screenshot på området 

(Vattenfall 4, 2018) (Google Maps, 2018) 
 
För att sedan undersöka om panelerna går att installera på områdets tak granskas ritningarna, se 
bilaga 2. Taken har små ventilationstrummor här och var men stora delar av taken kommer 
kunna användas. Det finns med andra ord inga hinder i tak-konstruktionen för att installera 
solcellspaneler på Lindes backe. 
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Slutligen undersöks närheten till det lokala elnätet genom att kontrollera den geografiska platsen. 
Eftersom Årsta redan är ett utvecklat område med, bostäder, hyresrätter, restauranger osv. finns 
ett elnät i närheten. Dessutom kommer byggnaden redan vara kopplad till nätet eftersom det 
redan har flyttat in människor, man spar därför kostnader för anslutning till nätet, se tabell 1 för 
närmare priser. Det finns därför inga praktiska begränsningar för att implementera solceller på 
Lindes backe. 
 

5.2 Systemets komponenter 
För att kunna gå vidare i beräkningar, till exempel för att simulera solcellssystemets produktion, 
behöver ett val av komponenter göras. Marknaden är stor och nya lösningar etableras dagligen, 
att hitta den mest kostnadseffektiva solcellspanelen eller växelriktaren är därför en lång och svår 
process. Solcellspriser.se visar olika lösningar, nyckelfärdiga eller varje komponent för sig, och 
kommer därför användas i framtagandet av systemets olika delar (Solcellspriser 1). Kostnaderna 
för systemets delar uttrycks som SEK/W installerad toppeffekt. 
 

Moduler 
Genom att sortera solcellerna efter pris per Watt får man de mest intressanta lösningarna på 
marknaden. Det gäller också att kontrollera att lösningarna har en rimlig verkningsgrad, som 
ligger inom spannet för vad solcellstekniken bör prestera. Den solcellen som är mest 
kostnadseffektiv är Luxor Solar 270 W med en verkningsgrad 16.7% vilket är rimligt med tanke 
på att polykristallina celler har en verkningsgrad upp till 19%. Denna solcellspanel har en 
kostnad på 6 SEK/W exkl moms och kommer användas i vidare beräkningar. För mer detaljerad 
info kring Luxor Solar 270 W, se bilaga 3. 
 

Växelriktare 
Växelriktaren bestäms på samma sätt som solcellspanelen, genom att identifiera den mest 
kostnadseffektiva lösningen och sedan kontrollera verkningsgraden. Enligt solcellspriser.se har 
Sofar Solar den mest kostnadseffektiva lösningen, 1.05 SEK/W exkl moms. Detta värde kommer 
användas i vidare beräkningar. Eftersom livslängden på växelriktare inte är samma som för 
paneler kommer två stycken växelriktare införskaffas. Den första köps år 0 och den andra vid år 
15. 

Installation, stativ & övrigt 
Installationen kommer inte grundas från ett verkligt företag utan kommer uppskattas från tidigare 
kostnader och applicering av kostnadsfördelningen. Den beräknas vara 10% av den totala 
kostnaden, där modulen och växelriktaren tillsammans utgör 70%. Kostnaden för installation 
beräknas därmed vara 1 SEK/W exkl moms. Eventuell stativkostnad beräknas på samma sätt och 
utgör även den 10%, dvs 1 SEK/W exkl moms. 
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Slutligen tillkommer eventuella övriga kostnader. Detta kan innefatta bl.a. projektledning, 
besiktning, systemövervakning, eventuell rengöring, besiktning. Enligt kostnadsfördelningen för 
ett vanligt solcellsprojekt uppskattas denna vara ca 10%, vilket ger en extra kostnad för system 
på ca 1 SEK/W.  
 

5.3 Lutning och väderstreck på tak 
Från tak-ritningarna hittades lutning i formen 1:10, vilket enligt tabell 3 i metoden, motsvarar en 
lutning på 6 grader. Takets naturliga lutning benämns  och är alltså 6 grader. Samma lutningα  
gäller för alla 13 tak.  
 
Väderstrecken estimerades med hjälp av pilen som indikerade nordriktningen samt med hjälp av 
informationen i tabell 2 i metoden, där ritningarna visar taken ur en -80° riktning. Sedan 
användes optimeringsfunktionen i PVGIS för att ta fram den optimala lutningen för maximal 
solinstrålning i de olika väderstrecken. Resultaten presenteras i tabell 6. 
 
Den optimala vinkeln för de flesta av väderstrecken är 0°. För att montera i denna lutning behövs 
stativ införskaffas för att kompensera takets naturliga lutning. Eftersom skillnaden i produktion 
mellan celler som lutar 6° och 0° är mindre än kostnaden för stativ, samt att mindre celler får 
plats på takets yta, används istället takets naturliga lutning för de väderstreck som har en optimal 
lutning på 0°. Resultatet för hur cellerna kommer vara monterade på de olika taken presenteras i 
tabell 7 och det är dessa som används i senare beräkningar. 
 

Tabell 6: Väderstreck, taklutning samt optimal lutning för de olika taken 

Takarea Väderstreck, azimuth Lutning  Optimal vinkel Vinkel 

N1 & N2 Öster, -80° 6° 0° 6° 

N3, N4 & N5 Sydväst, 45° 6° 40° 40° 

N6 Väster, 100° 6° 0° 6° 

S1, S2 & S3 Nordväst, 125° 6° 0° 6° 

S4 & S5 Nordväst, 135° 6° 0° 6° 

S6 & S7 Öster, -80° 6° 0° 6° 
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5.4 Systemstorlek 
Arean på de olika taken togs fram och maximala antalet solceller dimensionerades efter takens 
yta. Antalet rader på lutande system beräknades med hjälp av 12-graders regeln, medan de 
liggande beräknades genom ett konstant mellanrum. Pga ojämnheter i takets konstruktion 
korrigeras det totala antalet paneler med en förlust-term, unik för taket, dvs den andel takarea 
som är otillgänglig. 

5.4.1 Liggande och stående moduler 
Tabellen 7 visar väderstrecken för alla tak i Lindes backe samt tillhörande lutning. Takarean N3, 
N4, & N5 beräknas utifrån två olika scenarion, ett med den optimala lutningen, 40 grader, då 
stativkostnader tillkommer och ett utan, då panelerna placeras i takets lutning. Detta ger upphov 
till två scenarion för det totala systemet. 
 

Tabell 7: Dimensionering av solpaneler 

Takarea Väderstreck, 
azimuth (°)  

Lutning 
(°) 

Längd (m) Bredd (m) Antal Rader Antal paneler/ rad 

N1 & N2 Öster, -80 6 44.5 14.7 13 26 

1.N3,N4 & N5 
(lutning) 

Sydväst, 45 40 62.5 13.7 4 36 

2.N3,N4 & N5 Sydväst, 45 6 62.5 13.7 13 36 

N6 Väster,100 6 23.1 14.7 13 13 

S1, S2 & S3 Nordväst, 125 6 58.4 15.2 14 34 

S4 & S5 Nordväst, 135 6 34.9 13.2 12 20 

S6  Öster, -80 6 38.5 7.9 7 22 

S7 Öster, -80 6 45.2 6.7 6 26 

 
5.4.2 Otillgänglig area 

Eftersom tak-konstruktionen innehåller vissa ojämnheter i dess struktur, tex ventilationstrummor 
och stegar, kommer en del ava arean att gå förlorad. Efter att ha granskat ritningarna har 
förlusttermen anpassats till de specifika taken och sedan använts för att ta fram det aktuella 
antalet solpaneler, visas i kolumn 5. Med applicering av den valda solmodulen, Luxor Solar, blir 
den totala effekten som visat i kolumn 6. Denna effekt används i senare beräkningar. 
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Tabell 8: Aktuella antalet solpaneler och effekt per tak 

Takarea Väderstreck, 
azimuth (°) 

Lutning  
(°) 

Förlust 
(%) 

Antal paneler Effektiv solcellsarea  
(kvm) 

Total 
effekt 
(kW) 

N1 & N2 Öster, -80 6 10 304 486.4 82.1 

1.N3,N4 & 
N5 
(lutning) 

Sydväst, 45 40 7 133 212.8 35.9 

2.N3,N4 & 
N5 

Sydväst, 45 6 7 435 696 117.5 

N6 Väster, 100 6 10 152 243.2 41.0 

S1, S2 & S3 Nordväst, 125 6 4 456 729.6 123.1 

S4 & S5 Nordväst, 135 6 5 228 364.8 61.6 

S6 & S7 Öster, -80 6 5 310 496 83.7 

 
5.5 Resulterande elproduktion, elkonsumtion & överskott 

Med hjälp av tidigare dimensionering där effekten för de olika taken togs fram, simulerades 
elproduktionen månadsvis med hjälp av PVGIS. Simuleringen har gjorts på de scenarion som 
togs fram i tabell 8, delvis för hela systemet men också för varje individuell takarea. 
Konsumtionen under produktionstid modellerades sedan utifrån antaganden om förbrukning. 
Denna konsumtionsdata jämfördes med produktionen och överskottsförsäljningen kunde 
beräknas för respektive takarea.  
 

Elproduktion 
Effekten från de olika takenheterna användes för att simulera den månatliga elproduktionen, 
vilket visas i figur 21. På liknande sätt presenteras elproduktionen månadsvis för hela systemet, 
både med lutande paneler på N3,N4&N5 samt utan, vilket visas i figur 22. Från figurerna kan det 
konstateras att produktionen är bäst under sommarhalvåret och att valet om att ha liggande 
solpaneler på N3,N4&N5 har en signifikant roll på produktionen. 
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Figur 21: Månatlig elproduktion per takenhet 

 
Figur 22: Månatlig elproduktion hela systemet 

 
Det är också intressant att visa hur den totala produktionen ser ut årsvis för de olika enheterna 
samt för hela systemet. Detta visas i tabell 9. Den enheten som producerar mest solel är 
S1,S2&S3 följt av liggande solceller i N3,N4&N5.  
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Tabell 9: Total elproduktion per takenhet 
Takenhet  Total produktion (kWh) 

N1 & N2 62 358 

1.N3,N4 & N5 31 645 

2.N3,N4 & N5 82 223 

N6 30 530 

S1, S2 & S3 89 187 

S4 & S5 44 197 

S6 & S7 63 682 

1.Hela systemet, N3,N4 & N5 med lutning 321 598 

2.Hela systemet utan lutning 382 706 

 
Elkonsumtion 

En el-konsumtionsmodell görs för området och de antaganden som ligger bakom modellen är att 
elkonsumtionen är konstant alla dagar i månaden samt alla 24h på dygnet och att en lägenhet 
förbrukar 3000 kWh hushållsel årligen (Energirådgivaren, 2018). Ytterligare ett antagande som 
bygger upp modellen är att det är lika många lägenheter under varje tak.  
 
En lägenhet gör i snitt av med 3000 kWh hushållsel årligen, vilket gör den totala elkonsumtionen 
för Lindes backe till 540 000 kWh. Den procentuella fördelningen per månad multipliceras sedan 
med totala elkonsumtionen för att ta fram konsumtionen per månad för de 180 bostäderna, visas 
av den orangea kurvan i figur 23. 
 
Antalet soltimmar estimerades genom en graf från SMHI och det är under dessa timmar som 
solcellerna producerar el (SMHI, 2018). Kvoten mellan antalet soltimmar och antalet timmar per 
dygn multipliceras med den månatliga elkonsumtionen, detta representeras av den blåa kurvan.  
Kurvan är relativt slät eftersom antalet soltimmar är färre under vinterhalvåret då 
elkonsumtionen är som störst och vice versa under sommaren då konsumtionen är låg men 
antalet soltimmar är fler.  
 
Den bakomliggande datan till figur 23 hittas i bilaga 6. 
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Figur 23: Elkonsumtion för hela systemet per månad 

 
Överskottsel 

Konsumtionen för hela bostadsområdet jämförs med motsvarande produktion för respektive 
månad. Resultatet är överskottsel. Eftersom alla dessa bostäder sitter ihop, räknas totala 
konsumtionen under produktionstimmar, soltimmar, som 250 000 kWh. Det medför att 
produktionen för individuella enheter inte kommer överstiga konsumtionen, alltså kommer ingen 
överskottsel att produceras. Däremot om beräkningen görs för hela systemet, med andra ord att 
solpaneler integreras på alla taken, blir det månatliga resultatet som enligt figur 24. Överskottsel 
produceras då den orangea kurvan är ovan den blåa. Produktionen i figuren är hela systemet med 
liggande solpaneler.  

 

 
Figur 24: Total elproduktion vs total elkonsumtion 
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Om man istället delar upp elkonsumtionen på de 13 olika taken, alltså 19 230 kWh per tak per år, 
och granskar varje individuell enhet separat, kommer resultatet att ändras. Om den månatliga 
produktionen jämförs med konsumtionen för de olika taken nedan blir resultatet annorlunda i 
jämförelse med figur 24. 
 
Under sommarhalvåret kommer produktionsanläggningen att producera överskottsel enligt tabell 
10. Tak N3&N4&N5 producerar ingen överskottsel vid optimal lutning, och totalt 47 205 kWh 
om solpanelerna läggs direkt på taket. Detta beror på lutande solceller tar mer plats, då man 
applicerar den så kallade 12-gradersregeln, man får alltså plats med fler liggande solpaneler 
vilket ökar effekten. Tabell 10 är ett resultat av totala konsumtionen och produktionen per månad 
för de individuella takenheterna, alla siffror är i kWh. 
 

Tabell 10: Överblick av överskottsel månadsvis för separata enheter 

Takenheter  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 
Totalt 
överskott 

N1 & N2 (2 tak) 0 0 752 3933 6211 7171 7124 4826 2320 0 0 0 32 340 

N3,N4 & N5, Lut 
40 (3 tak) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

N3,N4 & N5 
 (3 tak) 0 0 1228 5779 901 10357 10336 6985 3500 0 0 0 47 205 

N6 (1 tak) 0 0 266 1876 3065 3585 3552 2338 1060 0 0 0 15 745 

S1, S2 & S3 (3 
tak) 0 0 458 5279 9017 10657 10436 6785 2850 0 0 0 45 485 

S4 & S5 (2 tak) 0 0 0 1613 3511 4381 4364 2516 610 0 0 0 16 998 

S6 & S7(2 tak) 0 0 842 4093 6411 7471 7324 4986 2430 0 0 0 33 560 

 
Vidare har det totala överskottet för separata enheter och det totala systemet, de scenarion som 
resulterade i överskottsel, jämförts med köpt el från elbolag. Detta för att säkerställa att det inte 
överstiger den köpta elen. Köpt el från elbolag motsvarar områdets konsumtion som inte är 
egenproducerad. Kvoten mellan dessa är inte över 1 i något fall och således är detta ej ett 
problem. Utöver detta beräknas den egna förbrukningen som en kvot, dvs hur stor andel av den 
producerade el som området konsumerar utav den totala produktionen, resultatet visas i tabell 11. 
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Tabell 11: Överskottsel jämförelse köpt el & elproduktion 

Takenheter Totalt överskott  
(kWh) 

Köpt från 
elbolag (kWh) 

Kvot såld el/köpt el 
(får ej vara >1) 

Egenförbrukning 
kvot 

N1 & N2 32 340 50 439 0.64 0.48 

1.N3,N4 & N5 0.00 22 824 0.00 1.00 

2.N3,N4 & N5 47 205 60 628 0.78 0.49 

N6 15 745 38 740 0.41 0.48 

S1, S2 & S3 45 485 59 456 0.77 0.49 

S4 & S5 16 998 37 890 0.45 0.62 

S6 & S7 33 560 51 455 0.65 0.47 

1.Hela systemet, N3,N4 & N5 
med lutning 134 958 353 359 0.38 0.58 

2.Hela systemet utan lutning 190 547 347 840 0.55 0.50 

 

5.6 Resulterande kostnader 
Kostnaden för systemet har beräknats vara relativ till systemets effekt, 10 SEK/W (toppeffekt). 
Stativkostnaden för taket N3,N4&N5 i scenario 1 har beräknats till 1 SEK/W.  I figur 25 visas 
den totala kostnaden med och utan statligt investeringsstöd. Datan som använts i figuren hittas i 
bilaga 8. 

 
Figur 25: Totala kostnader med och utan investeringsstöd för de olika scenarierna. 
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5.7 Resulterande intäkter 
Elpris dag tillsammans med 8 öre/kWh intäkt från elcertifikat har uppskattas för respektive år 
och månad med en snittlig prisökning på 2.05%. Intäkter från konsumerad el beräknas som 
elpriset med moms medan intäkter från elförsäljning till elbolag beräknas som elpriset utan 
moms. En överblick för varje år återfinns i figur 26 nedan som SEK/kWh. Det totala snittliga 
priset över 25 år är med moms 0.73 SEK/kWh och utan moms 0.59 SEK/kWh vilket används i 
lönsamhetsberäkningarna. 

 
Figur 26: Uppskattat elpris utan moms. 

 

5.8 Lönsamhetsanalys 
Under tidigare avsnitt i resultat & diskussion har värden för bland annat egenproducerad el, 
kostnader mm. framtagits och det är först i detta avsnitt som variablerna lagts samman för att se 
om en investering i solceller på Lindes backe är lönsam. Lönsamhetsanalysen inkluderar 
nuvärdesmetoden och återbetalningsmetoden, båda gjorda enligt Bengt Stridhs 
investeringskalkyl. Analysen har gjorts på flertalet scenarios, två scenarios för hela systemet och 
sedan för varje enskild enhet. För alla investeringar har 5% kalkylränta använts, rekommendation  
 
För att ta fram tabell 12 manipuleras de variabler som tidigare är beräknade: kostnaderna, 
intäkterna, systemets effekt, elpriser(såld el och köpt el), kvot egenanvändning och 
solinstrålning. De variablerna som skiljer sig åt mellan de olika scenarierna är alla ovannämnda 
minus elpriser. Alla värden för nuvärdet är avrundade till närmaste tusental och alla värden är 
medräknade 30% investeringsstöd.  
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Tabell 12: Resultat lönsamhet, flera ägare 

 Nuvärde (tSEK) Payback (år) PVGIS 

N1 & N2  -85 25+ 814 

1.N3,N4 & N5 -36 25+ 959 

2.N3,N4 & N5 -23 25+ 845 

N6 -91 25+ 793 

S1, S2 & S3 -110 25+ 768 

S4 & S5 -107 25+ 760 

S6 & S7 -86 25+ 814 

 
Tabell 12 är intressant om Lindes Backe hade en delad ägarstruktur, med andra ord att varje 
enhet separat kan ses som en investeringsmöjlighet. Resultatet visar att en solcellsinvestering på 
taken inte är lönsam om konsumtionen motsvarar de enskilda bostädernas konsumtion. Detta 
resultat är genomgående för alla de olika scenarierna. Detta beror på att en hög grad av 
elförsäljning, cirka hälften, är överskottsel som säljs till elbolag. Priser för överskottsel är lägre 
än det konsumenterna spar på egenanvänd el, pga momsen, vilket drar ner den totala intäkten. 
För takområdet med stativfästa solceller, 1.N3,N4 & N5, är kostnaden för systemet högre vilket 
drar ner lönsamheten, trots områdets fördelaktiga solinstrålning och 100% egenkonsumtion. 
 
Om solcellssystemet istället är tillgängligt för alla bostäder, att konsumtionen blir 540 000 kWh, 
kommer nuvärdet av en investering i N3&N4&N5 med lutning 6 grader att ge ett positivt 
nuvärde på ca 39 tSEK samt en återbetalningstid på 23 år, se figur 27. Resultatet av denna typ av 
investering presenteras i tabell 13, som är intressant om Lindes Backe hade en ägare.  
 

Tabell 13: Nuvärde och payback för en ägare 

 Nuvärde (tSEK) Payback (år) 

N1 & N2  -42 25+ 

1.N3,N4 & N5 -13 25+ 

2.N3,N4 & N5 39 23 

N6 -70 25+ 

S1, S2 & S3 -50 25+ 

S4 & S5 -85 25+ 

S6 & S7 -40 25+ 

1.Hela systemet, N3,N4 & N5 med lutning -83 25+ 

2.Hela systemet utan lutning -409 25+ 
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De olika typerna av investeringar en ägare kan göra visas av tabell 13. Skillnaden mellan de två 
nedersta resultaten är signifikant och beror främst på att system 2 installerar ca 100 kW mer i 
toppeffekt, vilket innebär att kostnaderna för systemet är högre. Eftersom ingen av 
anläggningarna ger ett positivt nuvärde individuellt, kommer en större investeringskostnad att 
resultera i ett sämre resultat för den som har planer på att investera.  
 
Lönsamhet uppnås bara genom att en ägare bygger solceller på det sydvästra taket med lutning 6 
grader och förutsätter sedan att all producerad el är egenanvänd, alltså att alla byggnader kopplas 
till systemet. I figur 27 hittas återbetalningstiden för den lönsamma investeringen.

 
 Figur 27: Återbetalningstiden för den enda lönsamma beräkningen 

 

5.9 Samhällsekonomisk nytta  
Det genomsnittliga CO2-utsläppet per kWh i Sveriges energimix är 60 gram/kWh 
(Energirådgivaren, 2018). När ett solcellssystem är installerat och är i drift kommer systemet att 
släppa ut 0 gram CO2 per kWh. Den investering som tidigare visades vara ekonomiskt lönsam 
producerar 2 392 456 kWh under sin livslängd, vilket innebär en besparing i CO2-utsläpp på 
143.5 ton. 
 
Det är dock viktigt att tillägga att produktionen av solenergi är rätt så kostsam i utsläpp. Detta 
beror främst på att framställningen av kiselcellerna kräver mycket energi, som oftast tillverkas i 
länder där energin kommer från fossila källor. Det arbetas hårt med att sänka dessa utsläpp 
genom förbättring av produktionprocessen och användandet av nya material. Tunnfilmsceller har 
idag sämre prestanda men tillverkningsprocessen är energisnål vilket gör att det har påbörjats en 
omfattande forskning på området. Framtidens förhoppning är att detta ska vara en konkurrerande 
teknik och kunna minska utsläppet ordentligt.  
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5.10 Känslighetsanalys 
Rapporten har många antaganden och uppskattningar som kan påverka resultatet. Vissa 
antaganden påverkar resultatet mer, till exempel intäkter, kostnader och överskottsförsäljning. 
Dimensioneringen, framtagningen av lutning och väderstreck har en mindre påverkan på det 
ekonomiska resultatet och kommer därför inte prioriteras.  
 
Intäkterna är svåra att bestämma då elpriset kan variera stort och en prognos för på 25 år kan 
avvika enormt. Innovationer inom området kan komma att sänka framtidens pris och 
oförutsägbara händelser kan även höja priset mer. Även livslängden på systemet påverkar 
intäkterna. I beräkningarna används en livslängd på 25 år som i själva verket kan vara längre 
eller kortare. 
 
Elpris 
Rapportens snittpris för el inklusive moms & elcertifikat är 0.73 SEK/kWh. Avviker denna 
förändras lönsamheten vilket visas i figur 28. Ett elpris på 0.93 SEK/kWh, 20 öre högre än 
prognos, skulle leda till att nuvärde på 300 000 SEK och en payback på cirka 13.2 år med ett 5% 
räntekrav. Ett elpris på 0.53 SEK/kWh, 20 öre lägre, skulle leda till ett nuvärde på -220 000 
SEK. Denna skillnad är dramatiskt och visar just systemets känslighet för prisförändringar på el. 

 
Figur 28: Elprisets påverkan på nuvärdet 
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Statliga stöd 
Även framtiden för elcertifikat samt politiska styrmedel och subventioner är svåra att förutspå. 
Dessa kan förändras beroende på politisk situation och nödvändighet. I dagsläget ligger 
investeringsstödet på 30% upp till 1.2 MSEK. Beräkningar visar att en ökning av detta bidrag på 
5% minskar payback-tiden för systemet med ca 2 år och vice versa. Skulle bidraget avskaffas 
helt så skulle nuvärdet för investeringen bli - 300 000 SEK, vilket visar på just hur viktigt detta 
stöd är.  
 
 

 
Figur 29: Investeringsstödets påverkan på nuvärdet. 
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Kalkylränta 
En annan viktig aspekt i lönsamhetsberäkningen är kalkylräntan. Beräkningar visar att en 
avvikelse på en procenenhet från rapportens antagande om 5% ger en stor skillnad i lönsamhet, 
speciellt mot slutet av systemets livstid. Räntan ackumuleras och förändringen eskalerar således. 
Räntan bestäms av företaget bakom investeringen och således påverkas ej av intäkter och 
kostnader men påverkar lönsamhetsberäkningar. 

 
Figur 30: Kalkylräntans påverkan på nuvärdet. 

 
Kostnaderna är kritiska för solcellssytemet. Värden som användes i beräkningarna stämmer rätt 
bra överens med det genomsnittliga värdet men det kan ändå skilja en del. Kostnader som inte 
berör komponenter och hårdvara är svåra att uppskatta. Det kan vara installation, underhåll, 
besiktning m.m. Dessa kan också vara oväntade kostnader såsom ersättningskostnader om 
systemet bryts ner för tidigt.  
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Dimensioneringen har gjorts efter den beräknade arean för de olika taken. Eftersom takarean 
beräknades genom en skalenlig ritning, tillkommer ett fel på 0.5 mm, som motsvarar 1.2 meter i 
verkligheten. Det innebär att en panel till skulle kunnat få plats per dimension. Det skulle dock 
inte ha en stor påverkan på systemets lönsamhet.  
 
Lutningen togs fram genom en tabell från Per Wikstrands hemsida, lutningen 1:10 blev 
estimerades till 6 grader, medan i själva verket motsvarar det 5.7 grader. Detta skulle möjligen 
kunna påverka solinstrålningen för taken, dock kommer skillnaden inte vara tillräckligt stor för 
att kunna påverka resultaten. Detsamma gäller för väderstrecken, estimeringen kommer inte 
påverka det slutliga resultatet.  
 

6. Slutsats & framtida arbete 
Faktumet att investeringarna inte var ekonomiskt hållbara gör att en utbredd användning av 
solcellsteknik i större nybyggda bostadsområden i dagsläget verkar svårt att uppnå. Trots att 
investeringarna bidrar till målet om en ökad användning av solenergi blir den positiva effekten 
troligtvis begränsad.  
 
Elpriser och kostnader är marknadsstyrda variabler som inte går att påverka i större grad medan 
de tillgängliga politiska styrmedlen så som skattelättnader och subventioner, är betydligt enklare 
att reglera. Dagens regelverk gynnar i störst del små produktionsanläggningar för privatpersoner, 
vilket innebär att ansvaret för Stockholms stads klimatmål ligger i händerna hos de små 
producenterna. Användningen av solpaneler kommer fortsätta öka, men främst bland mindre 
aktörer, vilket inte kommer ge den genomslagseffekt som skulle behövas för att uppnå målet om 
10% solenergi i energimixen. 
 
Det skulle vara intressant att göra denna rapport igen om några år. Utvecklingen av solceller sker 
snabbt, genom bland annat drastiskt sjunkande priser och mer generösa statliga incitament, vilket 
innebär att resultatet idag inte alls behöver spegla verkligheten om några år. Dessutom utvecklas 
tekniken snabbt vilket tar med sig nya möjligheter till marknaden, t ex genomskinliga solceller i 
fönster, vilket kan ändra sättet som solcellsinvesteringar kan göras i urbana miljöer.  
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Bilagor 
Bilaga 1: Kislets elektronkonfiguration i grundläge (Hyperphysics, 2018) 

 
 
Bilaga 2: Takritningar för Lindes Backe 
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Bilaga 3: Produktdata Luxor Solar 270 W 
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Bilaga 4: Totala konsumtionen för bostadsrätter i Sverige mätt i GWh 
År JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
2010 8374 7524 7322 5813 4864 4084 4254 4192 4757 5795 6904 8250 
2011 8240 7460 7192 6059 4945 4166 4072 4424 5107 5956 6680 7865 
2012 7842 7622 7145 5838 4958 4245 4181 4418 4858 5803 6908 8139 
2013 8428 7537 7373 6011 5199 4231 4226 4417 4807 5976 6787 7963 
2014 8427 7552 7198 6092 5036 4342 4282 4464 5154 6103 6876 8164 
2015 8239 7481 7239 5705 4696 4178 4079 4432 4816 5833 6825 8142 
2016 8629 7655 7349 5963 5050 4335 4214 4406 4951 5811 7143 8289 
2017 8515 7665 7407 5934 5072 4324 4089 4387 4881 5963 6998 8257 
2018 8490 7818 - - - - - - - - - - 
 
Bilaga 5: Investeringskalkylen  
http://www.mdh.se/forskning/inriktningar/framtidens-energi/investeringskalkyl-for-solceller-1.88
119 
 
Bilaga 6: Elproduktionen månadsvis per takenhet 

Elprod (kWh) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Total 

N1 & N2 396 1 390 4 560 7 880 10 000 10 800 10 500 8 170 5 360 2 430 641 231 62 358 

1.N3,N4 & N5 429 1 000 2 710 4 010 4 560 4 720 4 680 3 890 2 970 1 680 634 362 31 645 

2.N3,N4 & N5 672 2 180 6 940 11 700 14 700 15 800 15 400 12 000 8 060 3 790 1 080 431 82 223 

N6 171 642 2 170 3 850 4 960 5 400 5 240 4 010 2 580 1 130 283 93,9 30 530 

S1, S2 & S3 442 1 760 6 170 11 200 14 700 16 100 15 500 11 800 7 410 3 140 737 228 89 187 

S4 & S5 212 856 3 020 5 560 7 300 8 010 7 740 5 860 3 650 1 530 351 108 44 197 

S6 & S7 404 1 420 4 650 8 040 10 200 11 100 10 700 8 330 5 470 2 480 653 235 63 682 

1.Hela systemet, 
N3,N4 & N5 med 
lutning 2 054 7 068 23 280 40 540 51 720 56 130 54 360 42 060 27 440 12 390 3 299 1 257 321 598 

2.Hela systemet 
utan lutning 2 297 8 248 27 510 48 230 61 860 67 210 65 080 50 170 32 530 14 500 3 745 1 326 382 706 
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Bilaga 7: El-konsumtionsmodell med total konsumtion samt konsumtion under soltimmarna 
Månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tot 

Procentuell 
del elanvänd 11 10 10 8 7 6 6 6 7 8 9 11 100 

Total 
konsumtion 61 985 56 316 54 001 43 977 36 935 31 445 30 977 32 595 36 475 43 814 51 122 60 355 540 000 

Soltimmar 7 9 11 14 16 18 17 16 13 10 7 6  

Sol procent av 
dygn  29 38 46 58 67 75 71 67 54 42 29 25  

Konsumtion 
under soltim 18 079 21 118 24 750 25 653 24 623 23 583 21 942 21 730 19 757 18 255 14 910 15 088 249 495 

 
 
Bilaga 8: Kostnader för solcellssystem för respektive område med och utan investeringsstöd 

Takenheter 
Total effekt 

(kW) 
Total kostnad 

10 SEK/W, stativ 1 SEK/W 
30% invest stöd (max 

1.2MSEK) 

N1 & N2 82.1 821 000 SEK 574 000 SEK 

1.N3,N4 & N5 35.9 394 000 SEK 276 000 SEK 

2.N3,N4 & N5 117.5 1 175 000 SEK 822 000 SEK 

N6 41.0 410 000 SEK 287 000 SEK 

S1, S2 & S3 123.1 1 231 000 SEK 861 000 SEK 

S4 & S5 61.6 616 000 SEK 431 000 SEK 

S6 & S7 83.7 837 000 SEK 585 000 SEK 

1.Hela systemet, N3,N4 & 
N5 med lutning 427.4 4 309 000 SEK 3 109 000 SEK  

2.Hela systemet utan 
lutning 509 5 090 000 SEK 3 890 000 SEK 
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