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Sammanfattning 

Husby Takplåtslageri & Ventilation AB är ett företag som utför takarbeten såsom 
takskyddsanordningar och takunderhållsarbete. Idag värmer de en av sina lokaler med 
fjärrvärme och är intresserade av att införskaffa ett system för produktion av egen energi 
för drivning av uppvärmningssystemet. 
 
Vilket system som lämpar sig bäst för detta ändamål, med hänsyn till ekonomi och miljö 
kommer behandlas i denna rapport. Även system som kan komma att bli lämpliga för 
denna typ av problem i framtiden behandlas.  
 
De olika systemen av intresse i denna rapport är: solceller, multi-junctionsolceller, 
bränsleceller och aeroturbiner. Även system för energilagring har behandlats då flera av 
energisystemen ibland ger överskott och ibland underskott.  
 
Beräkningar för dimensionering av de olika energisystemen har utförts vilket tydligt har 
visat vilket system som lämpar sig bäst.  
 
Vi anser att solceller är det bästa valet idag trots den begränsade mängden solstrålning i 
Sverige. Olika dimensioneringar för den aktuella arbetsplatsen har där efter utförts för att 
ge olika intressanta alternativ för Husby Takplåtslageri & Ventilation AB. 
 
I dagsläget är någon av de olika dimensioneringarna vår rekommendation för att lösa 
problemet. I framtiden där emot rekommenderar vi att hålla utkik efter aeroturbinerna. 
Det som måste ske för att aeroturbinerna ska bli intressanta i framtiden är markant 
prissänkning.  
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Abstract 

Husby Takplåtslageri & Ventilation AB is a company that specializes in roof operations 
such as rooftop protection apparatures and roof maintenance work. Today they use district 
heating to warm up one of their properties and are now interested in solar cells to replace 
their current heating system. 
 
Which system that is the most suitable for this task, with consideration for economy and 
environment, will be covered in this report. Also systems that can be considered as suitable 
for this type of problem in the future will be covered. 
 
The systems that are considered as interesting in this report are: solar cells, multi-junction 
solar cells, fuel cells and aeroturbines. Also systems for energy storage have been of 
interest since some of the energy systems sometimes generate excess and sometimes 
deficit. 
 
Calculations for dimensioning of the different energy systems have been covered, which 
clearly shows which system that is the most suitable. 
 
We believe that solar cells are the best option today, despite the limited amount of sun 
radiation in Sweden. Different dimensioning for the current working area has been covered 
in order to give interesting alternatives for Husby Takplåtslageri & Ventilation AB. 
 
In the present situation we recommend one of the three dimensions we have established in 
order to solve the energy costs problem. In the future on the other hand we recommend 
keeping an eye out for the aeroturbines. What is missing from the aerourbines today in 
order for them to be more interesting is a more affordable price. 
 

 

 

 

 

 



 

Key-words 

 
Renewable energy  
 
Captive energy production 
 
Management of excess energy  



Förord 

 

Denna rapport är summan av ett examensprojekt på KTH i sammarbete med 

Husby takplåtsslageri och ventilation AB. 

Projektet har spelats ut under en 10-vekorsperiod under VT17 

Vi vill tacka följande personer för att de tagit sig tiden att hjälpa oss under projektets 

gång: 

VD Mikael Johansson, handledare, Husby takplåtslageri och ventilation AB 

Pieter G Grebner, handledare, KTH 

Alexander Engström, examinator, KTH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektgruppen  

KTH Södertälje 

2017-06-11 

Willand Björkquist 

Lukas Liberg 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Begrepp 

 

Teknologi – ”Läran om tekniken”, Används i utvecklingsområden av teknik (ej 

färdigställd teknik). 

Teknik - ”Den praktiska tillämpningen”, används vid beräkningsmetoder (färdigställd 

teknik). 

S-bladsform – En tunn skiva material som vridits åt olika håll i ändarna för att forma en 

skruvliknande form. S.k. S-bladsform. 

Sekundärbatteri – Eller ackumulatorer är en kemisk spänningskälla som går att 

återtälla; d.v.s att den går att ladda om.  

Microproducent – Om en privatperson/företag producerar egen el kallas man för en 

mikroproducent. 

Bandgap – En zon bland elektroner med olika energinivåer. 

Flödesavgift – Ett mått på hur många kubikmeter vatten som passerar värmeväxlaren. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Husby Takplåtslageri & Ventilation AB är ett företag som utför takarbeten såsom 

takskyddsanordningar och takunderhållsarbeten. Företagets målgrupper är bl.a. 

kommuner, landsting och fastighetsbolag. Idag använder sig Husby Takplåtslageri & 

Ventilation AB av fjärrvärme och bergvärme för att värma upp sina lokaler. De är nu 

intresserade av att installera solceller som ska försörja värmepumparna i en av sina 

lokaler med elektricitet. 

 

1.2 Problem 

Vilket energisystem är bäst lämpat för företagets lokaler med hänsyn till ekonomi och 

miljö? Finns det framtida teknologier som kan vara intressanta i sammanhanget?   

 

1.3 Hypotes 

Vi tror att solceller idag är det bästa alternativet för denna typ av problem då tekniken 

är utvecklad och utbredd. Vi tror vi kommer finna flertalet intressanta alternativ som 

har potential för framtiden, då svenska klimatet inte är optimalt för solcellers verkande 

funktion. Vi tror att ytan på taket i fråga är tillräckligt stor för att kunna hushålla ett 

energisystem med potential att försörja värmepumparna i lokalen under åtminstone 

sommarhalvåret.   

 

1.4 Mål 

 Sänka energikostnaderna för Husby Takplåtslageri & Ventilation AB. 

o Jämföra företagets befintliga uppvärmningssystem mot alternativa 

system. 
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 Beskriva nya teknologier som kan komma att bli alternativ för dagens befintliga 

system. 

 Utreda huruvida överskottsenergin kan distribueras, samt till vilka det kan 

distribueras. 

 

1.5 Kravspecifikation  

Följande punkter är förväntade resultat från projektet: 

 En klarläggning av vilka energisystem som är bäst lämpade för företaget. 

 En klarläggning av vilka nya teknologier som vi anser vara intressanta för 

framtidens energibranch. 

 

1.6 Avgränsningar 

 Vi avgränsar oss från kostnadskalkyler för framtida teknologier. 

 Energiberäkningar kommer endast utföras på den fastighet vars energikostnader 

ska sänkas. Inte på de fastigheter som den eventuella överskottsenergin kan 

komma att försörja. 

 Vi avgränsar oss från energisystemens fullständiga livscykel och tar endast 

hänsyn användningsperioden. 

 

1.7 Lösningsmetoder 

Inledningsvis behöver vi undersöka hur fjärrvärme och solceller fungerar, vilket uppnås 

via faktainsamling från bl.a. företag och myndigheter.  

Därefter kommer vi börja söka efter nya teknologier och tekniker på samma sätt. 

När vi skaffat oss en klarare bild av dessa områden kan vi börja jämföra och analysera 

de alternativ vi hittat för att sedan komma fram till ett resultat om vilken energiteknik vi 
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anser vara den bäst lämpade för ändamålet, vilket presenteras i en diskussion/slutsats. 

Vi ska även lägga fram förslag på en eller flera solcellsdimensioneringar för Husby 

Takplåtslageri & Ventilation AB.  
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2 Nulägesbeskrivning 

Idag använder sig Husby Takplåtslageri och Ventilation AB sig av fjärrvärme för att 

värma upp den aktuella lokalen. Deras leverantörer är Eskilstuna energi och miljö AB.  

”Energikollen" på företagets fjärrvärmeleverantörs hemsida (Eskilstuna energi och 

miljö) används för att få fram värmesystemets historiskt högsta uppmätta effekt samt 

energiförbrukning. Maxeffekten upmättes till 153 kW, kl. 06:00 den 5/1-2017. Lägsta 

uppmäta effekten har under flera tillfällen under sommrana varit 1 kW. Högsta 

uppmätta energiförbrukningen var 185 741 kWh och uppmättes år 2016. Dock visar en 

faktura från 2016 att företaget hade en beräknad årsförbrukning på 200,36 MWh. Denna 

årsförbrukning kommer användas i denna rapports beräkningar för att säkerställa att 

underdimensionering ej förekommer.  

 

2.1 Fjärrvärme 

Fjärrvärme är en uppvärmningsteknik som bygger på uppvärmning av vatten i ett 

värmeverk som sedan skickas ut i nedgrävda rör till olika fastigheter.  Namnet 

”Fjärrvärme” kommer från att anläggningen där vattnet värms upp ligger ”fjärran från” 

fastigheten.  

Tack vare att uppvärmningen sker på ett och samma ställe minskar utsläppen jämfört 

med om varje fastighet skulle ha en egen källa. Fjärrvärmeverkens syfte är (förutom att 

värma upp fastigheter) att göra luften i städerna renare och minska utsläppen, vilket har 

lyckats enligt jämförelse med siffror från slutet av 1900-talet. 

Fjärrvärme är den mest använda metoden för uppvärmning i Sverige där mer än 50 % 

av hushållen utnyttjar fjärrvärme. Hos bostadshus är andelen ännu högre, hela 90 %. 

Processen för uppvärmning via fjärrvärme börjar med att begagnat trä i form av 

skogavverkning, hushållsavfall eller träavfall från industrier skickas till värmeverken 

där materialet fungerar som bränsle för uppvärmning av vatten. När vattnet sedan 

pumpas ut ligger dess temperatur på mellan 70-120 °C. Vattnet transporteras sedan till 

de fastigheter som är anslutna till fjärrvärmesystemet och värmer därefter upp var och 
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en av fastigheternas lokala vattensystem, som i sin tur värmer upp fastigheternas 

element. Det använda fjärrvärmevattnet skickas tillbaka till värmeverket där processen 

börjar om igen. 

I Igelsta, Södertälje ligger Sveriges största bioeldande kraftvärmeverk. Detta 

kraftvärmeverk förser Botkyrka, Huddinge och Södertälje med värme och elektricitet. 

Värmeverket minskar koldioxidutsläppen med ca 75 000 ton/år, vilket kan jämföras 

med 25 000 bilar. Dess elproduktion ligger på 75 MW vilket täcker 100 000 villors årliga 

elkonsumtion.1 2 3 4 

 

  

                                                             
1 Skövde värmeverk. Vad är fjärrvärme? 

http://www.varmeverk.skovde.se/vad-ar-fjarrvarme/ (2017-04-07) 
2 Svensk Fjärrvärme. Om fjärrvärme. 
http://www.svenskfjarrvarme.se/Fjarrvarme/  (2017-04-07) 
3 Youtube. En film om fjärrvärme. 2013-03-12. 
https://www.youtube.com/watch?v=87rd23I8_1c   (2017-04-07) 
4 Söderenergi. Igelsta kraftvärmeverk. 
http://www.soderenergi.se/web/Kraftvarmenyheter.aspx   (2017-04-07) 

http://www.varmeverk.skovde.se/vad-ar-fjarrvarme/
http://www.svenskfjarrvarme.se/Fjarrvarme/
https://www.youtube.com/watch?v=87rd23I8_1c
http://www.soderenergi.se/web/Kraftvarmenyheter.aspx
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3 Arbetsplatsen 

Figur 1 är en satelitbild över det område där Husby takplåtslageri & ventilation AB 

håller till. Adressen är Måttjohansonnsväg 30, Eskilstuna. 

Byggnaden markerad med en röd kontur har en yta på 2193 m2 och det är på denna yta 

som solpaneler eventuellt kommer placeras. 

Energin som solpanelerna genererar ska i huvudsak gå till denna byggnad. Den 

eventuella överskottsenergin är tänkt att vidaredistribueras till elnätet, alternativt till 

byggnaderna markerade med blå respektive gröna konturer.  

Byggnaden markerad med blå konturer är kontoret till Husby takplåtslageri & 

ventilation AB. 

Byggnaden markerad med röda konturer är lokaler som Husby takplåtslageri & 

ventilation AB hyr ut. 

Byggnaden markerad med gröna konturer är ett kallförråd som tillhör Husby 

takplåtslageri & ventilation AB.  

Figur 1 
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4 Förnybar energi 

Förnybara energikällor innebär att utvinningen av energin kommer från källor som ur 

ett mänskligt perspektiv inte kommer ta slut under en överskådlig framtid. Utöver att 

det är hållbart ur ett samhällsperspektiv att utvinna förnybar energi är det även hållbart 

i ett miljöperspektiv då mängden utsläppta växthusgaser generellt sett i längden är 

markant lägre än hos icke förnybara energikällor. 

Vindkraft, solenergi och vattenkraft är exempel på (under el-genereringsprocessen) helt 

utsläppsfria, förnybara energikällor. Större omfattningen energi som inte fångas upp av 

energisystemen omvandlas, i huvudsak, till värme och viberationer, vilket kan ses som 

systemets enda form av utsläpp.5 

Förnybara energikällor är av stort intresse idag och med största sannolikhet även i 

framtiden. Fokus i denna rapport ligger därför på förnybara energisystem.  

  

                                                             
5 Dahlvig Gunnar, ENERGI, Faktabok Liber, 1998, sid 10 
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5 Redovisning av fakta 

5.1 Solstrålning  

I Sverige har SMHI 18 st. mätstationer placerade runt om i landet. Dessa stationer mäter 

solstrålningen som träffar jorden varje dag. SMHI har mätt mängden solstrålning sedan 

1980-talet men hade i början endast 12 mätstationer.  

Solstrålning brukar delas upp i fyra olika typer: direkt, global, diffus och långvågig. 

Globalstrålning är den strålningsparameter där solljus från hela spektrumet kommer i 

kontakt med en liggande yta från alla riktningar. Mitt på dagen under sommarhalvåret 

utan moln på himlen kan globalstrålningen nå upp till 900 W/m2 och på vintern knappt 

200 W/m2. 

Långvågsstrålning är solljus som mäts inom våglängdsintervallet 3-100 μm i 

ljusspektrumet. Det är inom dessa våglängder strålningen i atmosfären ligger. 

Direktstrålning fås när ett mätinstrument sitter placerat på en solföljare. Då mäts endast 

solljus som kommer i direkt kontakt med mätningsytan. Denna strålning ligger inom 

våglängdsintervallet 0,28-4 μm. 

Diffus strålning mäts då den direkta strålningen exkluderas och endast den solstrålning 

som sprids i omgivningen mäts, exempelvis om ett moln täcker solen. 

SMHI mäter även den så kallade solskenstiden, vilket är tiden som direktstrålningen är 

större än 120 W/m2. Solskenstiden ligger omkring 7-10 timmar på somrarna och endast 

ett par timmar vid vintertid i Sverige.  

Globalstrålningen är den strålning som används vid mätningar av exempelvis solceller 

eftersom den är en kombination av direktstrålning och diffus strålning.6 7 8 

                                                             
6 SMHI. Solstrålning i Sverige. 2017-03-20. 
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/solstralning-i-sverige-1.89984 (2017-04-19) 
7 SMHI. Klimatindikator – globalstrålning. 2017-04-12 

https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/stralning-1.17841 (2017-04-19) 
8 SMHI. bild som visar dygnsvariation för solstrålning över stockholm. 2017-03-20 

https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.91849!/Menu/general/extGroup/attachmentColHold/mainCol1/

file/Hourly_Stockholm.png (2017-04-26) 

https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/solstralning-i-sverige-1.89984
https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/stralning-1.17841
https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.91849!/Menu/general/extGroup/attachmentColHold/mainCol1/file/Hourly_Stockholm.png
https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.91849!/Menu/general/extGroup/attachmentColHold/mainCol1/file/Hourly_Stockholm.png
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5.2 Solceller 

Solceller är en teknik som omvandlar strålningsenergi till elektrisk energi, vilket innebär 

att energikällan är förnybar och miljövänlig. En cell ger upphov till en låg spänning. Flera 

solceller seriekopplas därför i en solpanel. Solceller består i regel av två kontaktplattor 

med ett medium i mitten. Vanligaste mediet idag är kisel.9 Det finns flera typer av 

solceller. Ofta delas de in i två kategorier. Kristallina solceller och tunnfilmssolceller; där 

kristallina även brukar delas upp i monokristallina och polykristallina. Idag har de 

kristallina solcellerna högre verkningsgrad än tunnfilmssolcellerna vilket medför att de 

är betydligt vanligare. Bland de kristallina solcellerna är de polykristallina vanligast tack 

vare deras lägre pris.10 

Mellan de kristallina solcellstyperna har de monokristallina högst kvalitet på sina 

kristaller. Den högre kvaliteten i kristallerna möjliggör uppfångande av mer 

strålningsenergi, vilket medför högre effekt och verkningsgrad. Priset är dock generellt 

högre hos de monokristallina solcellerna än de polykristallina. Tunnfilmssolceller är 

tunnare än de kristallina solceller vilket gör de flexibla och billigare. 

Solceller genererar elektricitet från solen vilket innebär att genereringen är begränsad 

till dygnets ljusa timmar. Vädret påverkar också mängden genererad elektrisitet. Moln 

begränsar nämligen den inkommande strålningsenergin från solen.  

Den genererade energin blir därför inte nödvändigtvis som störst när behovet är det. 

Detta problem blir ännu större i det nordiska klimatet, eftersom värmebehovet är som 

störst då mängden energi från solen är som minst. Detta leder till att det behövs en stor 

yta för att värma upp en mindre volym; alternativt krävs lagring av ett överskott från 

sommarhalvåret. Solcellssystemet kan även kompliteras med ett annat 

energiutvinningssystem, exempelvis vindkraft.11 

Mikael Johansson på Husby Takplåtslageri & Ventilation AB berättade om ett företag 

kallat Bevego; ett företag som han högst troligt skulle kunna köpa solceller från. Deras 

                                                             
9 BJÖRKMAN. C. 2015. Solcellsforskning på frammarsch, Wallenbergstiftelserna [Video] 

https://www.youtube.com/watch?v=ug3ewuS4zT0 (2017-04-10) 
10 SOL & ENERGITEKNIK. u.å. Solceller - producerar egen el 

http://www.solenergiteknik.se/rwdx/files/broschyr-solceller-130118.PDF (2017-04-11) 
11 Dahlvig Gunnar, ENERGI, Faktabok Liber, 1998, sid. 10, 11 

https://www.youtube.com/watch?v=ug3ewuS4zT0
http://www.solenergiteknik.se/rwdx/files/broschyr-solceller-130118.PDF


13 
 

solseller är Svensktillverkade, har en verkningsgrad som ligger omkring 18 % samt har 

en effektgaranti, till 80 %, på 25 år.12 

 

5.3 Multi-junction solar cells 

Multi-junctionsolceller är en ny typ av solcell som utnyttjar flera regioner i 

ljusspektrumet genom att använda flera bandgap (junctions). De olika bandgapen i 

solcellen fungerar som filter som succesivt absorberar olika starkt laddade fotoner. 

Dessa gap är uppbyggda av olika halvledarmaterial som ligger i en ordning så fotonerna 

absorberas maximalt.  

Det översta lagret fångar upp de mest energirika fotoner i spektrumet (kortast våglängd 

(violett)) och släpper genom fotonerna med lägre energi och längre våglängd.  

Nästa lager absorberar fotonerna med lite lägre energi än de som absorberades i det 

översta lagret, och släpper genom fotonerna med ännu lägre energi osv. 

Ju fler lager i solcellen desto högre blir verkningsgraden, eftersom fler fotoner ur 

ljusspektrumet fångas upp. Med multi-junctionsolceller är det idag möjligt att nå 

verkningsgrader över 45 %. 

Halvledarmaterialen består (i ordning uppifrån och ner) oftast av gallium indiumfosfid, 

gallium indiumarsenid och galliumarsenid. Andra material till halvledare studeras även 

för att få fram andra typer av solceller. T.ex. CIGS (koppar, indium, gallium och selen), 

CdSe (kadmium och selen), silikon och organiska molekyler. 

Multi-junction är stort inom rymdindustrin där låg vikt och bra energitillförsel är viktiga 

faktorer. Solcellerna är dyra att tillverka tack vare antalet olika material och den 

komplicerade designen. Nya material, halvledarmaterial och framtagningstekniker 

testas dock ständigt för att sänka kostnaderna. Ett ytterligare mål med detta är att höja 

verkningsgraden ytterligare.13 

                                                             
12 Bevego. Sprid lite solsken. PDF.  
http://www.pejplat.se/solel.pdf (2017-05-08) 
13 U.S. Department of energy/office of energy efficiency & renewable energy. Multijunction III-V 

Photovoltaics research.  
https://www.energy.gov/eere/sunshot/multijunction-iii-v-photovoltaics-research (2017-04-13) 

http://www.pejplat.se/solel.pdf
https://www.energy.gov/eere/sunshot/multijunction-iii-v-photovoltaics-research
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5.4 Bränsleceller 

Bränsleceller är en energiförsörjningsteknik som på många sätt påminner om batterier. 

Den övergripande skillnaden är att en bränslecell tankas med gas till skillnad från 

batterier som laddas med elektrisk energi. Vanligast idag är att driva bränslecellen med 

väte och syre. Processen kan beskrivas på följande sätt: Väte leds in till anoden där 

elektroner, tack vare en kemisk reaktion, separeras från vätemolekylerna. De nu 

kvarvarande vätejonerna går genom en elektrolyt till katoden. Elektronerna förs från 

anoden till katoden genom en elektrisk krets i vilken det som önskas drivas finns i. 

Tillsammans med syre från atmosfären förenas elektronerna med vätejonerna och 

bildar vatten och värme i en kemisk reaktion. I många fall är det bränslecellens enda 

restprodukter.14 En visualisering av processen syns i Figur 2.  

Olika typer av bränsleceller skiljer sig för det mesta på vilken elektrolyt som används i 

processen och döps där efter. De olika celltyperna skiljer sig även när det kommer till 

egenskaper. Nedan följer fyra bränsleceller som anses vara intresanta för projektet.  

 

                                                             
14 ALPMAN, M. Så fungerar bränsleceller. Ny teknik, (2009-01-14) 

http://www.nyteknik.se/nyheter/innovation/forskning_utveckling/article25 8235.ece (2017-04-11) 

Figur 2 

http://www.nyteknik.se/nyheter/innovation/forskning_utveckling/article25%208235.ece
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5.4.1 Solid oxide 

Solid oxide fuel cells (SOFC) är en bränslecelltyp som har en fast elektrolyt ofta 

bestående av metalloxider som kalcium eller zirkonium. Tack vare den fasta elektrolyten 

finns det ingen risk för läckage. Där emot finns det risk att elektrolyten spricker. SOFC är 

en högtemperaturcell med en arbetstemperatur på 1000 ˚C, men skulle kunna arbeta på 

temperaturer under 800 ˚C med en tunn keramisk elektrolyt. Verkningsgraden är på 

cirka 60 % och effekten på cirka 100 kW. Då värmegenerering är målet kommer 

restvärmen väl till användning och kan då höja verkningsgraden upp till 85 %. Cellen är 

heller inte känslig mot kolmonoxid från den drivande vätgasen, vilket är fördelaktigt då 

det möjliggör användning av flera typer av vätgas (vätgas framställd med olika 

metoder). Användning av sådan kolmonoxidutblandad vätgas resulterar dock i utsläpp 

av miljöfarliga växthusgaser.15 16 

 

5.4.2 Phosphoric acid fuel cells 

Phosphoric acid fuel cells (PAFC) är en cell med fosforsyra som elektrolyt. Detta ställer 

krav på cellen att vara av korrosionsresistenta material. Cellen klassas som en 

lågtemperaturcell eftersom den har en arbetstemperatur på 150-200 ˚C. Dess 

verkningsgrad är mellan 40-80 % beroende på användningsområdet (de höga siffrorna 

gäller då värmeproduktion är målet eller ett delmål).17 Utöver det har den en effekt på 

cirka 200 kW. Tester har utförts på denna typ av bränslecell vars effekter kan uppmätas 

till 11 MW. Cellen tål kolmonoxidkoncentrationer upp till 1,5 %.18 

 

                                                             
15 U.S. Department of Energy. WHY SOFC TECHNOLOGY?. 
https://energy.gov/fe/why-sofc-technology (2017-04-11) 
16 U.S. Department of Energy. TYPES OF FUEL CELLS. 
https://energy.gov/eere/fuelcells/types-fuel-cells#phosphoric (2017-04-12) 
17 U.S. Department of Energy. TYPES OF FUEL CELLS. 
https://energy.gov/eere/fuelcells/types-fuel-cells#phosphoric (2017-04-12) 
18 Smithsonian Institution. 2008.  
http://americanhistory.si.edu/fuelcells/basics.htm (2017-04-12) 

https://energy.gov/fe/why-sofc-technology
https://energy.gov/eere/fuelcells/types-fuel-cells#phosphoric
https://energy.gov/eere/fuelcells/types-fuel-cells#phosphoric
http://americanhistory.si.edu/fuelcells/basics.htm
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5.4.3 Molten carbonate 

Molten carbonate fuel cells (MCFC) tillhör, med sin arbetstemperastur på cirka 650 ˚C, 

kategorin högtemperaturceller. Cellen har en verkningsgrad mellan 60-80 % och en 

effekt upp till 2 MW. Det finns dock planer på liknande celler med betydligt högre effekt. 

Under användning förbrukas karbonatjoner från elektrolyten. Detta medför att 

koldioxid ständigt måste tillföras under användningen.19  

 

5.4.4 Proton electrolyte membrane 

Proton electrolyte membrane fuel cells (PEMFC) är I dagsläget den vanligaste typen av 

bränsleceller och bland de lättaste att införskaffa för kommersiellt bruk. Cellen klassas 

som en lågtemperaturcell då den har en arbetstemperatur på 80-100 ˚C. Detta möjliggör 

snabba uppstarter, vilket bland annat gör att den är vanlig i fordonsindustrin. Dess 

verkningsgrad är mellan 40-50 % och effekt mellan 50-250 kW. Elektrolyten är både fast 

och flexibel, vilket hindrar både läckage och sprickbildning. En nackdel med elektrolyten 

där emot är att den ständigt måste fuktas. Toleransen för kolmonoxid är inte speciellt 

hög vilket innebär att den måste drivas med rent väte. Den rena väteblandningen 

resulterar dock endast i vattenånga och värme som restprodukt, villket i 

hållbarhetsperspektiv är mycket positivt.20 21 22 

 

5.4.5 Väte 

Väte är som tidigare nämnt ett av två drivmedel till en bränslecell och det enda som 

behöver inköpas; syrekoncentrationen i luften är nämligen tillräckligt hög för att hålla 

bränslecellens driftprocess igång. För sin vikt är väte väldigt energirikt. Ett kilogram 

innehåller 120 MJ. Vid lagring av väte brukar en tank där vätet trycks med 700 bar 

                                                             
19 U.S. Department of Energy. TYPES OF FUEL CELLS.  
https://energy.gov/eere/fuelcells/types-fuel-cells#phosphoric (2017-04-11) 
20 Smithsonian Institution. 2008.  
http://americanhistory.si.edu/fuelcells/basics.htm (2017-05-26) 
21 U.S. Department of Energy. TYPES OF FUEL CELLS.  
https://energy.gov/eere/fuelcells/types-fuel-cells#phosphoric (2017-05-26) 
22 FuelCellsToday. PEMFC. 2017. 
http://www.fuelcelltoday.com/technologies/pemfc (2017-05-26) 

https://energy.gov/eere/fuelcells/types-fuel-cells#phosphoric
http://americanhistory.si.edu/fuelcells/basics.htm
https://energy.gov/eere/fuelcells/types-fuel-cells#phosphoric
http://www.fuelcelltoday.com/technologies/pemfc
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användas. Idag kostar det cirka 40-70 kr/kg att tillverka väte beroende på 

produktionsskalan och att köpa in på en tankstation idag kostar cirka 80 kr/kg. Priset 

kan dock i framtiden sänkas då tekniken för tillverkningen blir billigare.23 24 25 

 

5.5 Vindkraftverk 

Vindkraftverk omvandlar energin från vinden till elektrisk energi genom att fånga upp 

den i vingar kopplade till en elektrisk generator. Precis som med solceller finns ingen 

garanti att det blåser när energin behövs.  

Ett horisontellt vindkraftverk kan teoretiskt endast utvinna 59 % av energin från 

vinden. Den siffran reduceras i praktiken till ca 40 % på grund av friktioner och förluster 

i utväxling etc. Dagens vindturbiner utgörs i regel av två eller tre turbinblad/vingar där 

de trebladiga har något högre verkningsgrad än de tvåbladiga, teoretiskt upp till 50 % av 

vindenergin kan omvandlas. 

 

5.5.1 Aeroturbiner  

En Aeroturbin är ett vertikalt vindkraftverk med s-formade turbinblad som är skapat av 

industridesignprofessorn Bill Becker på universitetet i Illinois. Den är baserad på 

Savoniusrotorn. Fördelen med dessa turbiner att de börjar rotera vid låga 

vindhastigheter och är oberoende av vindriktning. De har dock lite lägre verkningsgrad 

än klassiska horisontella vindkraftverk.26 Bill fick delta i ett program som visades på 

Discovery Science: ”Eco-tech”, vilket handlade om hållbara energisystem som ska ersätta 

fossila bränslen. Programmet visades på tv under tiden som detta projekt spelades ut. 

Men det står oklart när programmet gjordes. Utifrån det som sägs i programmet och när 

videon som används som källa (fotnot 26) laddades upp, handlar det förmodligen om 

någon gång mellan år 2003-2008. 

                                                             
23 U.S. Department of Energy. HYDROGEN STORAGE.  
https://energy.gov/eere/fuelcells/hydrogen-storage (2017-05-22) 
24 Vätgas Sverige. 
http://www.vatgas.se/faq/ (2017-05-22) 
25 Marie Alpman. Nu är nya vätgasmacken öppen. NyTeknik. 2015-09-18. 
http://www.nyteknik.se/energi/nu-ar-nya-vatgasmacken-oppen-6344599 (2017-05-22) 
26 Dahlvig Gunnar, ENERGI, Faktabok Liber, 1998, sid. 11, 12, 77  

https://energy.gov/eere/fuelcells/hydrogen-storage
http://www.vatgas.se/faq/
http://www.nyteknik.se/energi/nu-ar-nya-vatgasmacken-oppen-6344599
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Beckers turbiner är små vindkraftverk som är designade för att placeras på hustak i 

stadsmiljöer, där vinden kommer i kontakt med hus och vrider sig åt olika håll. 

Turbinerna alstarar elektrisk energri från rotationen som skapas av vindens rörelse. 

Detta gör energikällan helt förnybar och där med ett hållbart alternativ av 

energigenerering. Turbinen kan placeras båda vertikalt och horisontellt. Vid vertikal 

montering är turbinen helt okänslig mot turbulens eftersom den fångar upp vinden från 

alla håll.  

Den S-formade turbinen kan som tidigare nämnt alstra energi vid svaga vindar såväl 

som vid starka vindar. De bör placeras på ytor där medelvindhastigheten är minst 4,5 

m/s.  

Enligt data från SMHI låg medelvindhastigheten i Västerås på 3,4 m/s mellan åren 1991-

2004.27  

Turbinen roterar aldrig snabbare än 380 varv/min och genererar därför inte mycket 

oljud. Det finns två typer av turbiner, 610V-, och 712V Aeroturbine.28 29 

Appendix 3 är en jämförelse mellan de två olika modellerna av aeroturbinernas 

egenskaper.  

Ett franskt företag vid namn ”NewWind” har också en idé på hur dessa typer av turbiner 

kan användas. De har byggt egna modeller av aeroturbiner som ska föreställa löv. 

Turbinerna placeras i åtta meter höga träd som är skapta för att fånga upp svaga briser. 

Träden kan generera elektricitet från vindhastigheter ner till 2 m/s.30  

 

                                                             
27 PDF. SMHI. Vindstatistik för Sverige. 2006 

https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.113638!/meteorologi_121.pdf  (2017-05-17) 
28 Youtube. Eco Tech: urban wind power generation. 2008-08-09. 
https://www.youtube.com/watch?v=yW1yBM_4U7U (2017-04-12) 
29 Aerotecture International Inc. 
http://www.aerotecture.com/products.html (2017-04-12) 
30 AENews. Tree shaped wind turbines to be installed in Paris. 2017-03-23. 
http://www.alternative-energy-news.info/tree-shaped-wind-turbines-paris/ (2017-04-12) 

https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.113638!/meteorologi_121.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=yW1yBM_4U7U
http://www.aerotecture.com/products.html
http://www.alternative-energy-news.info/tree-shaped-wind-turbines-paris/
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5.6 Över– och underskottshantering 

Beroende på dimensionering av det försörjande energisystemet kan det bli ett 

energiöverskott respektive energiunderskott beroende på energiförsörjningsteknik och 

diverse förhållanden. Nedan redogörs för möjliga sätt att ta till vara på överskottet och 

komplettera underskottet. 

 

5.6.1 Batteri 

Sekundärbatterier kan användas för att lagra överbliven elektrisk energi, för att sedan 

bruka energin vid behov. Viktigt i sammanhanget är att ha ett batteri med hög 

energitäthet för att kunna lagra så mycket energi som möjligt på så liten volym och 

massa som möjligt. Ett bra exempel på sådant batteri är litium-jonbatteriet, som 

dessutom används flitigt i en bred skara produkter idag. Dess energitäthet uppnår 250 

Wh/kg eller 620 kWh/m3 (se Appendix 2), men kan variera beroende på tillverkare. 

Livslängden beräknas vara kring 4000 cyklar eller 8-15 år. I Appendix 2 finns även fler 

batterier listade, men de anses inte vara lika intressanta då deras energitäthet och antal 

användningscyklar inte når upp till samma nivå som litium-jonbatteriet. 

 

5.6.2 Svänghjul 

Ett svänghjul är en anordning som på ett mekaniskt vis lagrar energi. En elektrisk 

motor/generator kopplas till ett tungt hjul som börjar snurra då elektrisk energi tillförs 

(vid överskott). Då det sedan finns ett underskott på energi kan det roterande hjulet 

driva motorn/generaton för att återgenerera elektrisk energi. För att förlora så lite 

energi som möjligt måste friktionen minimeras. Exempel på detta är genom att använda 

magnetiska lager istället för traditionella lager, för att slippa ytor som har kontakt med 

varandra, samt att hjulet roterar i vacuum. Dessa minimeringsmetoder har dock stark 

inverkan på priset.  

Svänghjulets energitäthet kan uppnå 130 Wh/kg och 80 kWh/m3 (se Appendix 2). Dess 

livstid beräknas till cirka 10 000 000 cyklar eller 20 år. 
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5.6.3 Tryckluft 

Ett, idag, mindre vanligt sätt att lagra genererad elektrisk energi är genom tryckluft. 

Principen för denna lagringsteknik bygger på att den genererade elektriska energin 

används till att driva en kompressor som komprimerar luft, som sedan lagras. När ett 

behov av energi sedan uppdagar sig släpps den komprimerade luften ut och driver en 

turbin, kopplad till en generator som genererar elektrisk energi. Då luften komprimeras 

sker det energiförluster då en hel del värme genereras i processen. Detta gör att 

verkningsgraden för systemet i dagsläget ligger på cirka 40-50 %.31 

Tryckluftssystemets energitäthet kan uppnå 60 Wh/kg och 12 kWh/m3 (se Appendix 2). 

Livstiden är upp till 40 år utan begränsning på antalet cyklar. 

 

5.6.4 Köp/sälj energi 

Överskottsenergi behöver inte nödvändigtvis hanteras med energilagring. En 

vidaredistribution av överskottet kan resultera i olika ersättningsformer. Överskottselen 

kan bl.a. säljas till elhandlare32, det är också möjligt att få s.k. skattereduktion. Pengarna 

som tjänas kan då användas vid betalning av energi under de delarna av året där den 

egna energikällan inte är tillräcklig, d.v.s. vintern. De olika inkomsterna som 

egenproduktion av el medför är: skattereduktion, nätnytta, spotpris och elcertifikat. 

 

5.6.4.1 Skattereduktion 

Skattereduktionen är baserad på hur mycket energi som matats in i elnätet, dock inte 

mer än vad som tagits ut ur elnätet (har 10 kWh tagits ut fås skattereduktion på högst 

10 kWh av såld el). Maximala gränsen på hur mycket kontribuerad energi som kan 

generera skattereduktion är 30 MWh/år. 

                                                             
31 Norhrstedt Linda. Tryckluftslagring testades för gröna stadsdelen. NyTeknik. 2016-11-22.  
http://www.nyteknik.se/energi/tryckluftslagring-testades-for-grona-stadsdelen-6804700 (2017-04- 
27) 
32 Eskilstuna energi och miljö. Producera egen el 

https://www.eem.se/privat/elnat/producera-egen-el/ (2017-06-02) 

http://www.nyteknik.se/energi/tryckluftslagring-testades-for-grona-stadsdelen-6804700
https://www.eem.se/privat/elnat/producera-egen-el/
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Skattereduktionen ligger på 60 öre/kWh och kan där med som mest generera 18 000 kr 

i skattereduktion per år och person.33 

Om en microproducent tar ut 50 MWh ur elnätet och bidrar med 40 MWh kommer 

skattereduktionen fortfarande beviljas för 30 MWh.34 

För att ha rätt till skattereduktion krävs följande: 

 Solcellsanläggningen ska finnas på samma anslutningspunkt, huvudsäkring och 

elmätare som elnätet ligger på. 

 Anslutningspunktens säkring får inte överstiga 100 ampere. 

 En anmälan måste skickas till det aktuella elnätsbolaget som informerar om att 

egen elektricitet från solpaneler produceras och kan kontribueras. Elnätsbolaget 

garanterar att en regelrätt mätning på kontribuerandet av energin utförs. De har 

även skyldighet att lämna in kontrolluppgifter varje år till skatteverket där 

mängden energi som skickats in i elnätet samt hur mycket som tagits ut av 

microproducenten är dokumenterat.35  

 

5.6.4.2 Nätnytta 

Eftersom transport av elektricitet medför energiförluster kommer mängden energi som 

kommer fram till köparen av elen vara mindre än den av microproducenten skickade 

energin. Nätnyttan är en ersättning från elnätsföretaget som baseras på mängden energi 

som skickas in i systemet.36 Nätnyttan är olika beroende på elnätsföretaget. Hos 

Eskilstuna Energi & Miljö (som står för elnätet till Husby Takplåtslageri & 

Ventilation AB) ligger priset för nätnytta på 5 öre/kWh.37 

 
                                                             
33 Se fotnot 29 
34 Handläggare, Inkomstskatt för företag. Skatteverket. Telefonintervju (2017-04-28) 
35 Skatteverket. Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el.  
http://www.skatteverket.se/privat/fastigheterbostad/mikroproduktionavfornybarel/skattereduktionf

ormikroproduktionavfornybarel.4.12815e4f14a62bc048f4220.html (2017-04-28) 
36 Solkollen. Nätnytta- Ersättning Från Elnätsföretaget. 
http://www.solkollen.nu/sv_SE/2016/04/05/natnytta-ersattning-fran-elnatsforetaget/ (2017-05-25) 
37 Eskilstuna Energi & Miljö AB. Vill du producera egen el?. 
https://www.eem.se/privat/elnat/producera-egen-el/ (2017-05-25) 

http://www.skatteverket.se/privat/fastigheterbostad/mikroproduktionavfornybarel/skattereduktionformikroproduktionavfornybarel.4.12815e4f14a62bc048f4220.html
http://www.skatteverket.se/privat/fastigheterbostad/mikroproduktionavfornybarel/skattereduktionformikroproduktionavfornybarel.4.12815e4f14a62bc048f4220.html
http://www.solkollen.nu/sv_SE/2016/04/05/natnytta-ersattning-fran-elnatsforetaget/
https://www.eem.se/privat/elnat/producera-egen-el/
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5.6.4.3 Spotpris 

Spotpris kan förklaras som pris på den faktiska elen som elbolaget tagit emot. Spotpriset 

är i ständig förändring och brukar hos många elbolag baseras på det pris som visas på 

Nord Pool. Där har priserna under de senaste åren legat på cirka 0,242 kr/kWh i snitt. 

Beroende på vilket elbolag det säljs till kan det tillkomma extra avgifter eller bonus.  

Om microproducenten där emot hellre föredrar fast pris går det i många fall också att 

ordna och kan då förhandlas med elbolaget som köper.38 

 

5.6.4.4 Elcertifikat 

Elcertifikat tillverkas för varje producerad förnyebar MWh och kan säljas vidare till 

kvotpliktiga som inte når den av staten bestämda kvotnivån. Dessa är för det mesta 

elbolag. Liksom spotpriserna är priserna för elcertifikaten föränderliga. 

Priser för gällande och historiska elcertifikat kan hittas hos elmäklarfirman 

Svensk Kraftmäkling. Där har priserna under sommarhalvåret de senaste åren legat på 

cirka 0,14 kr/kWh i snitt och cirka 0,155 kr/kWh under vinterhalvåret i snitt. Historiskt 

sett enligt siffrorna från SKM har priserna för elcertifikat sjunkit de senaste åren, med 

bottenresultat för det som passerat av 2017 (januari - maj i skrivande stund).39 

 

5.6.4.5 Priser i förändring 

Vid en eventuell förändring av de fyra ersättningsformerna (skattereduktion, nätnytta, 

spotpris och elcertifikat) kommer Husby Takplåtslageri & Ventilation AB få antingen 

mer eller mindre besparingar per år. Detta i sin tur resulterar i antingen längre eller 

kortare återbetalningstid. 

Priset på t.ex. elcertifikat har sjunkit de senaste åren och om de fortsätter göra det 

kommer återbetalningstiden att öka eftersom den totala ersättning blir mindre för den 

                                                             
38 Nord Pool. System Price. Maj 2017. 
http://www.nordpoolspot.com/Market-data1/Elspot/Area-Prices/SYS1/Monthly/?view=table (2017-
05-26) 
39 Svensk Kraftmäkling. SKM Elcertificate price history (SEK). 2017, Vecka 20. 
http://www.skm.se/priceinfo/history/2017/ (2017-06-26) 

http://www.nordpoolspot.com/Market-data1/Elspot/Area-Prices/SYS1/Monthly/?view=table
http://www.skm.se/priceinfo/history/2017/
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energi produceras. Ökande priser på elcertifikat resulterar i motsatt effekt på 

återbetalningstiden. Liknade scenario kan ske även för spotpris. 

När det kommer till nätnytta och skattereduktion är det siffror som inte är i ständig 

förändring. De är där emot inte nödvändigtvis fasta för all tid framöver. Beslut hos 

elbolagen och staten kan förändra även dessa siffror. 
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6 Resultat 

Följande kapitel kommer innehålla beräkningar av exempelvis hur stor yta som behövs 

täckas med solceller för att generera lika mycket energi som företaget beräknas 

använda, överskottsenergi genererat från solceller under sommaren och 

Värstafallscenario under vintern där det är hög effekt på värmesystemet men låg 

solstrålningseffekt. Beräkningarna kommer utföras med både genomsnittssiffror men 

även extremsiffror såsom maxeffekt och lägsta uppmätta solstrålning. 

 

6.1 Solceller 

Med en beräknad årsförbrukning på 200,36 MWh kan genomsnittliga 

effektförbrukningen som fastighetens värmesystem har enkelt beräknas. 

 

Antal timmar per dygn: 24  

Antal dygn på ett år: 365,25 (skottår var 4:e år) 

Värmesystemets effekt:  

200,36 ∗ 106

24 ∗ 365,25
=

200 360 000

8 766
= 22 856,49099 𝑊 ≈ 23 𝑘𝑊 

Solcellerna måste alltså generera minst 23 kW i genomsnitt på ett år för att kunna 

producera motsvarande mängd energi. 

Alternativt används siffran för värstafallscenario; 153 kW vid vidare beräkningar om det 

är av intresse att dimensionera för maxeffekten.   

Via information från SMHI, som visar solstrålningen i Sverige40, är det möjligt att 

beräkna den årliga genomsnittliga globalstrålningen. Beräkning visar att sedan år 2000 

har det årliga genomsnittet legat på ca 113,75 W/m2 i Stockholm.  

 

                                                             
40 excelblad över soltrålning i Sverige. 
https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.92459!/Menu/general/extGroup/attachmentColHold/mainCol1/

file/Str%C3%A5lningsdata%20m%C3%A5nadsv%C3%A4rden.xls (2017-04-27) 

https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.92459!/Menu/general/extGroup/attachmentColHold/mainCol1/file/Str%C3%A5lningsdata%20m%C3%A5nadsv%C3%A4rden.xls
https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.92459!/Menu/general/extGroup/attachmentColHold/mainCol1/file/Str%C3%A5lningsdata%20m%C3%A5nadsv%C3%A4rden.xls
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Yta som krävs med multi-junction solceller för att komma upp i 22 856 W: 

22 856

113,75 ∗ 0.45
= 446,5152625 𝑚2 ≈ 450 𝑚2 

Yta som krävs för solceller med verkningsgrad på 0.3 att komma upp i 22 856 W: 

22 856

113,75 ∗ 0.3
= 669,7728938 𝑚2 ≈ 670 𝑚2 

Yta som krävs för solceller med verkningsgrad på 0.2 att komma upp i 22 856 W: 

22 856

113,75 ∗ 0.2
= 1 000,659341 𝑚2 ≈ 1 000 𝑚2 

Yta som krävs för solceller med verkningsgrad på 0.1 att komma upp i 22 856 W: 

22 856

113,75 ∗ 0.1
= 2 009,318681 𝑚2 ≈ 2 000 𝑚2 

 

Figur 3 visar de beräknade ytorna för de olika solcellsuppläggen. Som figur 3 även visar 

finns det yta kvar som kan täckas om företaget är intresserade av att försörja 

byggnaderna inramade i blå och gröna konturer (se figur 1). Det går även att täcka 

större yta för att försäkra önskad energiproduktion vid solfattiga år. 

  

(45 %) 450 
m2 

(30 %) 670 m2 (20 %) 1 000 m2 (10 %) 2 000 m2 

Figur 3 
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6.1.1 Värstafallsscenario vintertid 

Om företaget vill försäkra sig om att solcellerna ska klara av att försörja fastigheten året 

om, måste den svagaste mängden solstrålning som uppstår i Sverige tagas till hänsyn. Ur 

samma kalkylblad som användes i fotnot 37 kan nödvändig information hämtas. Med en 

snabb överblick framgår det att december 2007 har varit den mest solsnåla månaden 

sedan år 2000. Tabellen visar att globalstrålningen uppmättes till 5,3 W/m2. 

23 kW är en genomsnittseffekt baserad på en beräknad årsförbrukning. Det som är 

intressant här är vad maxeffekten på värmesystemet uppmätts till, vilket är 153 kW.  

Hur hög verkningsgrad η på solcellerna behövs för att täcka energikostnaderna om hela 

taket täcks med solceller?  

153 000

5,3 ∗ 𝜂
= 2 193 𝑚2 → 𝜂 =

153 000

5,3 ∗ 2 193
= 13,23860377 ≈ 1 324 % 

Solcellerna behöver alltså en verkningsgrad på drygt 1 324 % för att uppnå maxeffekten 

under vintern, vilket är teoretiskt omöjligt.  

Appendix 4 visar sambandet mellan olika verkningsgrader och strålningseffekter. 

Rutorna markerat med rött är system vars yta överstiger ytan på hustaket, medan de 

grönmarkerade är system som skulle kunna monteras på hustaket.  

Som Appendix 4 visar går det inte att uppnå maxeffekten med enbart solceller under 

december. Inte ens om vintersolstrålningen skulle öka och lägga sig på 100 W/m2 skulle 

det gå att förlita sig enbart på solceller.  

 

6.1.2 Överskottsenergi 

När det blir sommar kommer företagets energikostnader understiga det årliga 

genomsnittet. Om antalet solceller är dimensionerat för att minska kostnaderna under 

vintern kommer Husby Takplåtslageri & Ventilation AB få en mängd överskottsenergi 

under sommaren.  

Effekten hos värmesystemet ligger på 1 kW under sommarmånaderna. Med 

informationen från fotnot 37 går det även att beräkna den genomsnittliga 
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globalstrålningen under sommarmånaderna. En snabb överblick visar att det sedan år 

2000 har varit juni och juli som varit de mest solrika månaderna, men det är inte tydligt 

vilken av dem som har högst genomsnittlig globalstrålning. Beräkning av deras 

respektive snitt visar att juni har den högsta genomsnittsstrålningen med en yteffekt på 

243 W/m2. 

För att komma upp i 1 kW behövs inte mycket om solstrålningen ligger på 243 W/m2. 

Om solcellerna har en verkningsgrad på 10 % behövs endast 41 m2 för att försörja hela 

fastigheten. 

1 000

243 ∗ 0,1
= 41,18107318𝑚2 ≈ 41 𝑚2 

Appendix 5 visar hur stor effekt systemet genererar under juni beroende på olika 

verkningsgrader hos solcellerna och hur stor yta de täcker på hustaket. Appendix 5 visar 

även hur stor mängd överskottsenergi företaget får. 

 

6.1.3 Genererad energi från solceller 

Appendix 6 visar mängden energi som genereras under varje månad. Värdena baseras 

på olika ytor och verkningsgrader hos solcellerna.  

Solstrålningsvärdena kommer från samma kalkylblad som användes i fotnot 37 där 

genomsnittssolstrålning beräknas av värden från år 2000.  

En månad räknas som 30 dagar och ett år 325,25 dagar. 

Värdena beräknas enligt sambandet: 

uppmätt solenergi per ytenhet [Wh/m2] * yta på hustak [m2] * verkningsgrad solcell [η] =  

= energi producerad från solcell [Wh] 

Exempel: januari       (9,964 ∗ 103) ∗ 500 ∗ 0.1 = 498 200 𝑘𝑊ℎ ≈ 0,5 𝑀𝑊ℎ 

Appendix 6 visar att det beräknade årliga energibehovet (200,36 MWh) kan uppnås om 

exempelvis 1 000 m2 av taket täcks med solceller med 20 % verkningsgrad. 
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6.2 Bränsleceller 

Att driva bränslecellerna kommer som tidigare nämnt kräva väte, men hur mycket? 

Årsförbrukningen idag är som redan känt ca 200 360 kWh. Ett kilogram vätgas 

innehåller 120 MJ, vilket motsvarar ca 33 kWh. Det krävs alltså ca 6 011 kg vätgas för att 

motsvara den krävda energin.  

𝑚 =
𝐸

𝑒
=

200 360

33,33333333
= 6 010,800000 ≈ 6 000 𝑘𝑔 

Detta gäller dock bara om all den lagrade energin i vätgasen kan omvandlas till elektrisk 

energi. Så är självklart inte fallet, alla bränsleceller (liksom alla andra energisystem) har 

verkningsgrader under 100 %, vilket innebär att större mängder vätgas kommer krävas. 

Nedan kommer beräkningar på PEMFC och SOFC göras, eftersom de är de mest 

intressanta av de olika bränslecellstyperna. PEMFC för att den har den högsta 

verkningsgraden då uppvärmning är hela eller del av målet och SOFC eftersom det är 

den vanligaste och lättaste bränslecellen att få tag på.  

 

6.2.1 PEMFC 

PEMFC har i bästa fall en verkningsgrad på 50 %. Detta innebär att åtminstone dubbla 

mängden vätgas kommer behövas för att uppnå den krävda energimängden. 

𝑚 =
𝐸

𝑒𝜂
=

200 360

33,33333333 ∗ 0,5
= 12 021,60000 ≈ 12 000 𝑘𝑔 

Då priset för vätgas ligger på cirka 80 kr/kg kommer en årsförbrukning av vätgas kosta 

ca 961 700 kr. 

𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 𝑚 ∗ 𝑝𝑟𝑖𝑠 = 12 021,60000 ∗ 80 = 961 728 ≈ 960 000 𝑘𝑟  

Årlig förbrukning av väte är med andra ord flera gånger dyrare än årsförbrukningen av 

energi från Eskilstuna Energi och Miljö AB.  
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6.2.2 SOFC 

SOFC kan i fall då värmeproduktion är hela eller en del av målet uppnå en verkningsgrad 

på 85 %. Det innebär att den faktiska åtgången av vätgas under ett år, i bästa fall uppnår 

ca 7 072 kg.  

𝑚 =
𝐸

𝑒𝜂
=

200 360

33,33333333 ∗ 0,85
= 7 071,529412 ≈ 7 000 𝑘𝑔 

Kostanden, i bästa fall, för en årsförbrukning av vätgas då en SOFC används blir då 

ca 524 500 kr. 

𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 𝑚 ∗ 𝑝𝑟𝑖𝑠 = 7 071,529412 ∗ 80 = 565 722,3529 ≈ 570 000 𝑘𝑟  

Årlig förbrukning av vätgas då en SOFC används kommer alltså också att vara flera 

gånger större än den nuvarande årliga kostnaden av energi. 

 

6.3 712V aeroturbiner 

Precis som för solcellerna och bränslecellerna måste aeroturbinerna generera en 

genomsnittlig årlig energi på 200,36 MWh för att kunna säkerställa energiförsörjning av 

fastighetens uppvärmningssytem. 

Med en genererad energi på 3 MWh/aeroturbin och år (vindhastighet: 4,5 m/s) innebär 

det att det krävs 67 turbiner för att komma upp i företagets årliga energiförbrukning.  

⌈
200,36

3
⌉ = ⌈66,78666667⌉ = 67 𝑠𝑡 

Hänsyn måste dock tas till vinhastigheten. Enligt specifikationerna för dessa 

aeroturbiner finns det endast uppmätt data för 4,5 m/s. Men enligt SMHI:s 

vindhastighetsdata låg medelvindshstigheten i Västerås på 3,4 m/s mellan åren 1991-

2004. Alltså genererar aeroturbinerna mindre energi i verkligheten än vad som 

beräknats här ovan.  

Om det antas att energin utvecklas linjärt med vindhastigheten kan en enkel beräkning 

göras som visar hur många turbiner som krävs vid en vindhastighet på 3,4 m/s. 
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Genererad energi per år och sekundmeter:  

3

4,5
= 0,66667 ≈ 0,7 𝑀𝑊ℎ/å𝑟 ∗ 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 

Genererad energi för 3,4 sekundmeter: 

0,66667 ∗ 3,4 = 2,26667 ≈ 2,3 𝑀𝑊ℎ/å𝑟 

Antal aeroturbiner som krävs vid 3,4 sekundmeter: 

⌈
200,36

2,26667
⌉ = ⌈88,394⌉ = 89 𝑠𝑡 

det krävs alltså 22 st fler aeroturbiner för att kompensera mot den svagare 

vindhastigheten.  

Att köpa och installera 89 st av just dessa aeroturbiner kommer enligt specifikationerna 

kosta ca 2,2 miljoner dollar. 

 

6.4 Jämförelse av Multi-junction solcell och 712V aeroturbine 

Årsgenomsnitt av globalstrålning i Stockholm: 113,75 W/m2 

Verkningsgrad på multi-junctionsolcell: 45 % 

bredd på aeroturbin: 2,13m 

uppskattad årligen genererad energi på Aeroturbin vid 3,4 m/s: 2,3 MWh 

dagar på ett år: 365,25 

timmar på ett dygn: 24  

Takyta: 2193 m2 

 

Effekt hos aeroturbiner: 

2 266 667

365,25 ∗ 24
= 258,5748346 𝑊 ≈ 260 W 

Effekt hos multi-juntcionsolceller: 

113,75 * 0,45 = 51,1875 W ≈ 51 W 
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Beräkningarna visar att aeroturbinerna har ca fem gånger så hög effekt jämfört med 

multi-junctionsolcellerna. Hänsyn måste dock tas till att den årliga genererade energin 

hos aeroturbinen är uppskattad. 

Effekt om taket täcks med multi-junctionsolceller: 

2193 * 51,1875 = 112 254,1875 W ≈ 110 kW  (1) 

Effekt om hustakskanterna täcks med aeroturbiner: 

Täcks hela taket med aeroturbiner kommer de blockera varandra och då resultera i 

minskad effektivitet. Beräkningar kommer därför primärt göras endast runt takets 

kanter (se figur 4).  

Kartor.eniro.se används för att mäta ut hur långa sidorna är på huset. För att ta reda på 

hur många turbiner som får plats på en sida av huset divideras hustakets längd med 

bredden på turbinerna och avrundas därefter nedåt för att inte överstiga längderna på 

hustaket. (se röda fyrhörningar i figur 4)  

  

Figur 4 
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⌊
59.0

2.13
⌋ = 27 st 

⌊
28.0−2.13

2.13
⌋ = 12 st 

⌊
31.5−2.13

2.13
⌋ = 13 st 

⌊
18.5

2.13
⌋ = 8 st 

⌊
27.5−2.13

2.13
⌋ = 11 st 

⌊
46.5−(2∗2.13)

2.13
⌋ = 19 st 

(27 + 12 + 13 + 8 + 11 + 19) ∗ 258,5748346 = 90 ∗ 258,5748346 =

23 271,73511 𝑊 ≈ 23 𝑘𝑊  (2) 

Då ekvation (1) och (2) jämförs framgår det att det är mer effektivt att använda multi-

junctionsolceller i detta fall. Solcellerna genererar 4,8 gånger mer effekt än 

aeroturbinerna. Förutsatt att turbinerna roterar lika snabbt och inte blockerar varandra.  

Om 23 kW är vad dessa 90 aeroturbiner genererar i snitt resulterar det i en årlig 

energiproducering på ca 204 MWh, vilket är ca 3,6 MWh mer än den beräknade årliga 

energiförbrukningen. 

Men aeroturbiner är väldigt dyra. 90 st av just dessa aeroturbiner kostar ca 2,3 miljoner 

Dollar.  

Tekniken är också relativt ung. Vilket innebär att tillverkare och montörer kan vara 

svåra att hitta. 
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6.5 Över-/underskott 

6.5.1 Hantering av lagring 

Batteriet är den lagringsteknik som är mest lättåtkomlig idag. Svänghjul och tryckluft är 

båda tekniker som är relativt ovanliga inom lagring (speciellt kommersiellt) och därav 

svåra att hitta leverantörer för. Men eftersom batterier har högre energitäthet än både 

tryckluft och svänghjul kan det ändå anses som ett bättre alternativ för energilagring. 

Med en energitäthet på 250 Wh/kg eller 0,25 kWh/kg kan en beräkning på hur stort 

batteri som behövs för att kunna driva värmesystemet under sommarnätterna enligt 

kapitel 6 utföras. Det antas att en natt består som högst av 8 timmar under de månader 

som solcellerna planeras att generera överskottenergi på. Samt att det under en natt går 

åt 8 kWh eftersom systemet endast drar 1 kW per timme. 

Batteriet behöver då väga minst: 

8

0,25
= 32 𝑘𝑔  

För att klara av att driva systemet under en natt mellan april och september. 

 

6.5.2 Försäljning/ersättning  

När/om Husby Takplåtslageri & Ventilation AB vill sälja överskottsenergin finns det fyra 

olika inkomstkällor de kan utnyttja. Skattereduktion, nätnytta, spotpris samt elcertifikat. 

Utnyttjas alla fyra källor kan företaget sälja elen till ett högre pris än vad det köps för. 

Tillsammans genererar källorna ett snittförsäljningspris på ca 1 kr/kWh. Dock kan 

skattereduktionen endast generera max 18 000 kr/år medan spotpris, elcertifikat samt 

elförsäljning inte har något tak. Appendix 11 och 12 visar genomsnittliga priset på 

elcertifikat respektive spotpris för varje månad. Siffrorna är baserade på de tre senaste 

årens månadsvärden. 
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6.6 Ekonomi 

6.6.1 Totalkostnad med och utan solceller 

Utifrån de fakturor som tillhandahållits av Husby takplåtslageri & ventilation AB har 

beräkningar på totalkostnader med och utan solceller kunnat utföras. 

År 2016 hade Husby Takplåtslageri & Ventilation AB en energiförbrukning på 185,741 

MWh och en totalkostnad på 162 121 kr. Av dessa 162 121 kr består 69 373 kr av en fast 

effektavgift inkl. moms41. Resterande 92 748 kr består av energikostnaden samt en 

flödesavgift som bara existerar under månaderna jan, feb, mar, apr, okt, nov, dec och 

ligger på ca 2 559 kr inkl. Moms. Resterande 90 189 kr är alltså energikostnaden inkl. 

Moms. 

Företagets mål är att sänka energikostnaderna, alltså den sistnämnda siffran i 

ovanstående stycke. Det är den siffran som minskas om företaget väljer att utnyttja 

solceller. Den fasta effektavgiften kommer alltid vara med på fakturan och likaså 

flödesavgiften. 

Appendix 7 visar vilka månader som genererar överskottsenergi (grön färg) och vilka 

som har underskott på energi (röd färg) vid användning av Bevegos solceller och baserat 

på högsta beräknade årliga förbrukade energin. Tabellen visar att från april till 

september kommer Husby Takplåtslageri & Ventilation AB kunna försörja sig helt på 

solceller, D.v.s. energiavgiften kommer vara noll under dessa månader. Alltså kommer 

de enda kostnaderna under dessa sex månader vara effektavgiften (samt flödesavgift för 

april). Under de rödmarkerade månaderna kommer solcellerna bidra till en förminskad 

energiavgift men inte reducera den helt.  

Nätterna är försummade i dessa uträkningar eftersom systemet endast drar 1 kW under 

nätterna under denna tidsperiod (ibland noll). Vilket endast genererar ca 0,2 MWh 

energiförbrukning på 30 dagar, vilket motsvarar ungefär 70 kr. 

Appendix 8 visar vad kostnaderna blir för varje månad om Husby Takplåtslageri & 

Ventilation AB installerar solceller enligt specifikationerna i Appendix 7. Tabellen visar 

att totalkostnaden för hela året reduceras från 162 121 kr till 133 178 kr, vilket innebär 

                                                             
41 Moms: 25 % 



36 
 

att solcellerna har hjälpt Husby Takplåtslageri & Ventilation AB att spara ihop 28 943 kr 

på ett år.  

 

6.6.2 Ersättningar 

Förutom de besparade pengarna får Husby Takplåtslageri & Ventilation AB ersättning 

för den el de producerat samt stoppat in i elnätet. Elcertifikaten ger en ersättning på 

0,156 kr/kWh och solcellerna generarar 200 360 kWh enligt Appendix 7. Det genererar 

en årlig ersättning på 31 256 kr. 

Appendix 13 visar hur stor ersättninging företaget får för nätnyttan samt försäljning av 

överskottsenergi baserat på spotprissiffrorna i Appendix 12. Överskottsenergin är 

basserad på siffrorna i Appendix 7. Tabellen visar att företaget får en ersättning på totalt 

37 318 kr. 

 

6.6.3 Återbetalningstid 

Återbetalningstiden bestäms utifrån hur stor installationskostnaden är, samt hur mycket 

solcellerna genererar i besparade pengar. 

Vid ett telefonsamtal till företaget Bevego lyckes ett mobilnummer till en offertläggare 

överkommas. Vår företagshandledare Mikael ringde upp denna person och bad 

offertläggaren att komma ut till arbetsplatsen och utvärdera vad 

installationskostnaderna kunde komma att vara. 

Offertläggaren sade direkt i telefon att ett ungefärligt pris brukar ligga på 14 kr/kWh för 

ett år. Alltså kommer installationen ungefär att kosta: 

14 * 200,36 *103 ≈ 2 805 040 ≈ 2 800 000 kr 

Med en årlig besparing på 28 943 kr, skattereduktion på 18 000kr, 

elcertifikatsersättning på 31 256 kr, samt en ersättning för nätnytta och spotpris på 

37 318 kr blir återbetalningstiden: 

2 805 040

28 943 + 18 000 + 31 256 + 37 318
≈ 24 å𝑟 
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6.7 Inköpsexempel 

Ett räkneexempel på tre olika ytor redogörs för nedan. Ytorna baseras på den minsta 

tillräckliga ytan som krävs för att den producerade energin ska ligga strax ovanför den 

förbrukade energin för ett visst antal månader.  

De tre ytor som används är beräknade utifrån att företaget ska ha fem, sex respektive sju 

månader med överskottsenergi. Sedan jämförs resultatet utifrån vilket antal som gav 

kortast återbetalningstid samt genererar mest besparing av energikostnad varje år. 

För 6 månader med överskottsenergi (april-september) gäller: 

14,086

0,18 ∗
119,592

103

= 654,3544347 𝑚2 ≈ 660 𝑚2 

Där 119,592 är den genomsnittliga mängd solstrålning [kWh] som uppmätts av SMHI 

under aprilmånaderna från år 2000. Och 14,086 är den förbrukade energin under april 

enligt företagets faktura. 0,18 är verkningsgraden på bevegos solceller. 

För 7 månader med överskottsenergi (mars-september) gäller: 

21,725

0,18 ∗
73,954

103

= 1 632,020505 𝑚2 ≈ 1 600 𝑚2 

Där 73,954 är den genomsittliga mängd solstrålning som uppmätts under 

marsmånaderna. Och 21,725 är den förbrukade energin under mars enligt företagets 

faktura. 

För 5 månader med överskottsenergi (maj-september) gäller: 

6,16

0,18 ∗
161,616

103

= 211,7502118 𝑚2 ≈ 210 𝑚2 

Där 161,616 är den genomsittliga mängd solstrålning som uppmätts under 

marsmånaderna. 6,16 är den förbrukade energin under mars enligt företagets faktura. 

Anledningen varför just dessa tre månadsantal har valts att utföra räkneexempel på är 

att fler än sju månader med överskottsenergi inte är möjligt att uppnå med den 



38 
 

tillgängliga takytan. Samt att färre än fem månader med överskott kommer resultera i så 

låga besparingar att det inte anses intressant för projektet. Det senare av dessa 

påståenden är baserade på att besparingarna för fem månader redan anses vara väldigt 

låga.  

Följande Appendix visar nödvändig data till beräkningarna för inköpsexemplen: 

Appendix 9 visar mängden överskottsenergi som genereras för varje månad med en yta 

på 660 m2. 

Appendix 10 visar vad företagets energikostnader blir varje månad med en yta på 660 

m2. 

Appendix 14 visar vad företagets överskottsenergi genrerar i ersättning med en yta på 

660 m2. Ersättningen byggs upp av spotpris samt nätnytta. 

Appendix 15 visar mängden överskottsenergi som genereras för varje månad med en 

yta på 1 632 m2. 

Appendix 16 visar vad företagets energikostnader blir varje månad med en yta på  

1 632 m2. 

Appendix 17 visar vad företagets överskottsenergi genrerar i ersättning med en yta på 

1 632 m2. Ersättningen byggs upp av spotpris samt nätnytta. 

Appendix 18 visar mängden överskottsenergi som genereras för varje månad med en 

yta på 212 m2. 

Appendix 19 visar vad företagets energikostnader blir varje månad med en yta på 212 

m2. 

Appendix 20 visar vad företagets överskottsenergi genrerar i ersättning med en yta på 

212 m2. Ersättningen byggs upp av spotpris samt nätnytta. 

 

Eftersom den förbrukade energin per månad baseras på företagets fakturor från 2016 

används även totalkostnaden för 2016 vid uträkning av årsbesparingen. Totalkostnaden 

låg på 162 121 kr. 

 

Följande årsbesparingar genereras från de tre olika ytorna: 
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212 m2: 162 121 - 150 452 = 11 669 ≈ 12 000 kr 

660 m2: 162 121 – 139 560 = 22 561 ≈ 23 000 kr  

1 632 m2:  162 121 – 125 967 = 36 154 ≈ 36 000 kr 

Där 150 452 kr kommer från Appendix 19, 139 560 kr från Appendix 10 och 125 967 kr 

från Appendix 16. 

Följande spotpris och ersättningar för nätnytta genereras från de tre olika ytorna: 

212 m2: 3 791 kr 

660 m2: 19 071 kr 

1 632 m2:  57 881 kr 

Där 3 791 kr kommer från Appendix 20, 19 071 kr från Appendix 14 och 57 881 kr från 

Appendix 17.   

Skattereduktionen ligger på 0,6 kr/kWh och kan som högst generera 18 000 kr/år. 

Följande skattereduktioner kommer erhållas från de tre olika ytorna: 

212 m2: 0,6 * (14,681 * 103) = 8 809 ≈ 8 800 kr 

660 m2: 0,6 * (72,708 *103) = 43 625 (mer än 18 000) = 18 000 kr 

1 632 m2:  0,6 * (219,001 * 103) = 131 401 (mer än 18 000) = 18 000 kr 

Där 14,681 är totala mängden överskottsenergi genererad från en yta på 212 m2, vilket 

fås ur Appendix 18. 72,708 är överskottsenergin som fås ur Appendix 9. 219,001 är 

överskottsenergin som fås ur Appendix 15. 

Pris för elcertifikaten visas i Appendix 11. Genomsnittspriset på ett år ligger på 0,156 kr 

per producerad kWh. Alltså inte baserat på överskottsenergin. 

Följande ersättning för elcertifikat genereras från de tre olika ytorna: 

212 m2: 0,156 * 38,105 * 103 = 5 944 ≈ 5 900 kr 

660 m2: 0,156 * 118,621 * 103 = 18 505 ≈ 19 000 kr 

1 632 m2:  0,156 * 293,315 * 103 = 45 757 ≈ 46 000 kr 
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Där 38,105 är totala producerade mängden energi [MWh] från solceller med en yta på 

212 m2. Värdet kommer från Appendix 18. 118,621 kommer från Appendix 9 och 

293,315 från Appendix 15. 

Återbetalningstiden baseras på hur stor mängd energi solcellerna genererar på ett år. 

Priset per producerad kWh ligger på 14 kr hos Bevego och deras solceller har en 

verkningsgrad på 18 %. Genomsnittliga solstrålningen på ett år är 113,75 W/m2.  

Installationskostnaden för varje yta beräknas då till: 

212 𝑚2 :       
14 ∗ 0,18 ∗  212 ∗ 113,75 ∗ 24 ∗ 365,25

1000
≈ 532 708 𝑘𝑟 

660 𝑚2 :       
14 ∗ 0,18 ∗  660 ∗ 113,75 ∗ 24 ∗ 365,25

1000
≈ 1 658 431 𝑘𝑟 

1 632 𝑚2 :   
14 ∗ 0,18 ∗  1 632 ∗ 113,75 ∗ 24 ∗ 365,25

1000
≈ 4 100 847 𝑘𝑟 

 

Återbetalningstiden blir då för varje yta: 

212 𝑚2 :       
532 708

11 669 + 3 791 + 8 809 + 5 944
≈ 17,5 å𝑟 

660 𝑚2 :       
1 658 431

22 561 + 19 071 + 18 000 + 18 505
≈ 21 å𝑟 

1 632 𝑚2 :    
4 100 847

36 154 + 57 881 + 18 000 + 45 757
≈ 26 å𝑟 

 

Om företaget kan ändra sitt energiavtal så att månader utan tillförd energi från 

energibolaget blir avgiftsfria, kan de spara ytterligare ett par tusenlappar varje månad.  

Då kommer följande besparingar erhållas från de tre olika ytorna: 

212 m2: 31 232 kr 

660 m2: 37 356 kr 

1 632 m2:  41 865 kr 
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Siffrorna erhålls då effektavgiften ur Appendix 10, 16 och 19 sätts till noll under de 

månader som energikostnaden är lika med noll i respektive Appendix. 

Utnyttjas dessa besparingar blir återbetalningstiden för varje yta ännu kortare. Närmare 

bestämt: 

212 𝑚2 :       
532 708

11 669 + 3 791 + 8 809 + 5 944 + 31 232
≈ 8,5 å𝑟 

660 𝑚2 :       
1 658 431

22 561 + 19 071 + 18 000 + 18 505 + 37 256
≈ 14,5 å𝑟 

1 632 𝑚2 :    
4 100 847

36 154 + 57 881 + 18 000 + 45 757 + 41 865
≈ 20,5 å𝑟 

 

I Appendix 21 kan de intressanta siffrorna från beräkningar kring de tre ytorna 

återfinnas. Appendix 21 visar även vad företaget kommer få betala varje år för 

värmesystemet för de tre olika ytorna. Istället för att betala 162 121 kr varje år kan 

företaget som mest behöva betala 131 908 kr och som bäst tjäna 37 536 kr.  

Hänsyn måste i dessa beräkningar tas till nätterna. Eftersom det inte finns någon sol på 

natten ger solcellerna inte upphov till någon energiproduktion. Företaget kommer alltså 

behöva använda en annan energikälla för att hålla systemet igång. Alternativet är att 

företaget lagrar energin som krävs för att driva systemet under en sommarnatt, vilket 

motsvarar ungefär 6-10 kWh. 
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7 Diskussion och slutsats 

Teknikerna och teknologierna för energigenerering, i denna rapport, lämpar sig olika 

bra för ändamålet att generera energi. Bränsleceller t.ex. lämpar sig inte till denna typ av 

problem främst av ekonomiska skäl. Priset på väte skulle behöva en radikal minskning 

för att det skulle bli intressant att tillämpa bränslecellstekniken som ensam lösning på 

problemet. Däremot som tillfällig elförsörjning till verksamheter som inte får ha 

strömavbrott, t.ex. sjukhus, skulle bränsleceller kunna vara ett alternativ. Ytterligare 

problem med brännslecellerna är att de inte alltid har helt rena utsläpp, vilket inte är 

bra ur ett hållbarhetsperspektiv. 

Aeroturbinerna skulle kunna ha varit ett mer optimalt val för det nordiska klimatet, 

eftersom energin är mer utspridd under året. Även denna teknik är helt utsläppsfri 

under användningsprocessen, vilket i ett hållbarhetsperspektiv gör den likställd med 

solcellerna. För att de ska bli attraktiva i detta samanhang krävs dock att de har en lika 

bred tillgänglighet och lika lågt pris som solcellerna. Då detta inte är fallet är inte 

aeroturbiner ett speciellt attraktivt val för egenproduktion av energi idag. 

Det Svenska klimatet är inte optimalt för solceller eftersom vintrarna har så pass svag 

solstrålning; men eftersom solceller är den teknik som har överlägset bredast 

tillgänglighet för mikroproducenter på marknaden just nu blir det många gånger ändå 

ett självklart val. Med den breda tillgängligheten tillkomer även snabbare och smidigare 

teknisk hjälp och marknadskonkurrens. En till fördel är att det är förnybar energi och 

det inte sker något som helst utsläpp av växthusgaser under användningen. 

Det står nu klart att det under vintern inte går att försörja alla fastigheter, i nordiskt 

klimat, med en solcellsanläggning inom det aktuella takets dimensioner tack vare att 

solstrålningen är så pass svag och värmesystemens krav på effekt är som högst den 

perioden. 

De beräkningar som utförts visar att Husby Takplåtslageri & Ventilation AB vid 

införskaffning av solceller definitivt kan sänka sina energikostnader. Det utgör även 

rapportens resultat. Verklig besparing sker dock först efter återbetalningstiden som 

varierar efter inköpets omfattning. För de tre inköpsexemplen är återbetalningstiderna 

följande: 
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8,5 år för 212 kvm   

14,5 år för 660 kvm 

20,5 år för 1 632 kvm 

Dessa exempel är de lösningar som rekomenderas för Husby takplåtsslageri och 

ventilation AB att välja mella, i denna rapport.  

För ytterligare data kring dessa exempel, se appendix 21. För månader med eventuell 

genererad överskottsenergi från solceller kan en vidaredistribution utnyttjas i form av 

ersättningar såsom nätnytta, spotpris etc. 
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8 Rekommendationer 

För Husby Takplåtslageri & Ventilation AB rekommenderar vi att satsa på något av de 

tre inköpsexempel som tagits fram i denna rapport (se Appendix 21). Alla tre kommer 

efter olika lång tid att spara in pengar i olika stor omfattning. 

För intresserade läsare till denna rapport rekommenderar vi att hålla utkik efter de s.k. 

aeroturbinerna eftersom de i framtiden kan komma att bli ett bra alternativ för 

energiförsörjning i det nordiska klimatet. Specifikt rekommenderar vi att följa 

utvecklingen kring deras pris, men även praktisk och teknisk fakta kring turbinerna. Hur 

nära varandra de kan placeras utan att påverka varandras generering negativt och hur 

effekten förändras beroende på vindhastigheten är båda väldigt avgörande faktorer.   

Vi rekommenderar även de läsare som är intresserade av en solcellsinstallation att 

införskaffa solceller med en effektgaranti som överstiger återbetalningstiden; samt har 

en verkningsgrad som är hög relaterat till priset. 
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Appendix 1 – Studiebesök 

Datum:  Tisdag 18-04-2017 

Plats:  Husby Takplåtslageri & Ventilation AB, Mått Johanssons väg 30, Eskilstuna 

 

Ett studiebesök utfördes hos Husby Takplåtslageri & Ventilation AB. Förslaget kom från 

Mikael Johansson som även är projektets handledare och kontaktperson på Husby 

Takplåtslageri & Ventilation AB. Målet var att möta Mikael personligen för att prata 

genom vad Husby Takplåtslageri & Ventilation AB vill få ut av projektet, ge oss en inblick 

i området och fastigheterna vi ska ta till hänsyn samt ge oss en chans att få direkt 

respons på hur vi ser på projektet just nu.  

Eftersom Eskilstuna ligger en bit bort från båda deltagande studenter började dagen 

med en längre resa. Väl framme i Eskilstuna nåddes målet (Husby Takplåtslageri & 

Ventilation) efter cirka en halvtimmes promenad. Första personen vi kom i kontakt med 

visade sig vara just Mikael Johansson, vilket minimerade letandet på plats. Vi träde in på 

Mikaels kontor där ett kortare samtal angående hans mål och förhoppningar för 

företagets fastigheter diskuterades. Utöver det diskuterades även dagens 

uppvärmningslösning och den ekonomiska konsekvensen av detta. Vi blev kort där efter 

tillhandagivna den senaste uppvärmningsräkningen för det aktuella huset. Mikael gav 

oss sedan tur kring de två fastigheters värmecentralar. Den ena bygger på bergvärme 

och den andra på fjärrvärme. Med turens slutar slutade även besöket. En sista 

diskussion angående distribution av överskottsenergi hölls för att sedan runda av dagen. 

Besöket kan över lag summeras som en vägvisare. Efter besöket har det tydligare vad 

projektet handlar om, vad det ska handla om och vilka vägar som är intressanta från 

Mikaels samt våra egna perspektiv. 
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Appendix 2 – Data för energilagring 

M.H. Chakrabarti, R.A.W. Dryfe, E.P.L. Roberts. Evaluation of electrolytes for redox flow battery applications. School of Chemical Engineering and Analytical 

Science, The University of Manchester. 2006.  Citerad i Sukhvinder P. S. Badwal, Sarbjit S. Giddey, Christopher Munnings, Anand I. Bhatt, Anthony F. 
Hollenkamp. Emerging electrochemical energy conversion and storage technologies. 2014. 
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fchem.2014.00079/full 
 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013468606009121
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013468606009121
http://frontiersin.org/people/u/85790
http://frontiersin.org/people/u/124963
http://frontiersin.org/people/u/125137
http://frontiersin.org/people/u/183262
http://frontiersin.org/people/u/183262
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fchem.2014.00079/full
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Appendix 3 – De två modellerna av aeroturbiner 

610V Aeroturbine 712V Aeroturbine 

Mått på Stålram: ca 1,83m x 1,83m x 

3,05m 

Mått på stålram: ca 2,13m x 2,13m x 

3,66m 

Vikt: ca 204 kg Vikt: ca 411 kg 

Total höjd: ca 6,1 meter Total höjd: ca 7,3 meter 

Pris: $ 15 000 Pris: $ 25 000 

Effekt: 1 kW (vid 14,3 m/s (159 rpm)) Effekt: 2,5 kW (vid 14,3 m/s (149 rpm)) 

Årlig energitillförsel: 2 MWh (vid 4,5 m/s) Årlig energitillförsel: 3 MWh (vid 4,5 m/s) 
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Appendix 4 – Ytor som krävs för att försörja fastigheten med 

en effekt på 153 kW 

Verkningsgrad 

på solcell 

Yta som 

krävs vid 

5,27W/m2 

Yta som 

krävs vid 

10W/m2 

Yta som 

krävs vid 

50W/m2 

Yta som 

krävs vid 

100W/m2 

Yta som 

krävs vid 

200W/m2 

10 % 290 322 m2 153 000m2 30 600 m2 15 300 m2 7 650 m2 

15 % 193 548 m2 102 000 m2 20 400m2 10 200 m2 5 100 m2 

20 % 145 161 m2 76 500 m2 15 300 m2 7 650 m2 3 825 m2 

30 % 96 774 m2 51 000 m2 10 200 m2 5 100 m2 2 550 m2 

40 % 72 581 m2 38 250 m2 7 650 m2 3 825 m2 1 912 m2 

1 324 % 2 193 m2 1 156 m2 231 m2 116 m2 58 m2 
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Appendix 5 – Genererad effekt från solceller under juni  

 

 

 

 

 

 

Mängd överskottsenergi genererad under Juni 

 

  

Takyta 

täckt med 

solceller 

Verkningsgrad: 

10 % 

Verkningsgrad: 

15 % 

Verkningsgrad: 

20 % 

Verkningsgrad: 

30 % 

Verkningsgrad: 

40 % 

500 m2 12 141,5 W 18 212,25 W 24 283 W 36 424,5 W 48 566 W 

1 000 m2 24 283 W 26 434,5 W 48 566 W 72 849 W 97 132 W 

1 500 m2 36 424,5 W 54 636,75 W 72 849 W 109 273,5 W 145 698 W 

2 193 m2 53 252,6 W 79 878,9 W 106 505,2 W 159 757,9 W 213 010,5 W 

Takyta 

täckt med 

solceller 

Verkningsgrad: 

10 % 

Verkningsgrad: 

15 % 

Verkningsgrad: 

20 % 

Verkningsgrad: 

30 % 

Verkningsgrad: 

40 % 

500 m2 8,02 MWh 12,39 MWh 16,76  MWh 25,51 MWh 34,25  MWh 

1 000 m2 16,76 MWh 18,31  MWh 34,24  MWh 51,73  MWh 69,22  MWh 

1 500 m2 25,51 MWh 38,62  MWh 51,73  MWh 77,96  MWh 104,18  MWh 

2 193 m2 37,62 MWh 56,79  MWh 75,96  MWh 114,31  MWh 152,65 MWh 
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Appendix 6 – Mängd energi producerad under året från solceller
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Appendix 7 – Mängd över-/underskottsenergi baserat på 

200,36 MWh/år 

Månad Producerad energi 

[MWh]   

1 117 m2  

18 % 

Förbrukad 

energi 

fakturasiffror 

2016 [MWh] 

Mängd 

överskottsenergi 

[MWh] 

Jan 2,003 43,489 -41,486 

Feb 5,214 29,371 -24,157 

Mar 14,869 21,725 -6,856 

Apr 24,045 14,086 9,959 

Maj 32,495 6,16 26,335 

Jun 34,637 2,498 32,139 

Jul 34,515 0,799 33,716 

Aug 25,956 1,148 24,808 

Sep 16,780 2,12 14,66 

Okt 6,613 14,214 -7,601 

Nov 2,394 23,111 -20,717 

Dec 1,233 27,021 -25,788 

år 200,36 185,741 + 14,619 



VIII 
 

Appendix 8 – Totalkostnad med solceller för 2016 

Månad Energikostnad inkl. 

Moms [kr] 

Flödesavgift inkl. 

Moms [kr] 

Effektavgift inkl. 

Moms [kr] 

Jan 20 068,85 380,53 4 509,61 

Feb 11 685,95 293,71 4 218,66 

Mar 3 316,59 374,76 4 509,61 

Apr 0 366,24 6 123,88 

Maj 0 0 6 328 

Jun 0 0 6 123,88 

Jul 0 0 6 328 

Aug 0 0 6 328 

Sep 0 0 6 123,88 

Okt 3 676,98 393,73 6 328 

nov 10 021,85 375 6 123,88 

Dec 12 474,95 375 6 328 

summa 61 245,17 2 558,97 69 373,4 

Total 133 177,54 kr 
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Appendix 9 – Mängd över-/underskottsenergi för solceller 

om 660 m2 

 

Månad Producerad energi 

[MWh]   

660 m2  

18 % 

Förbrukad energi 

fakturasiffror 

2016 [MWh] 

Mängd 

överskottsenergi 

[MWh] 

Jan 1,184 43,489 -42,305 

Feb 3,081 29,371 -26,29 

Mar 8,786 21,725 -12,939 

Apr 14,207 14,086 0,121 

Maj 19,2 6,16 13,04 

Jun 20,466 2,498 17,968 

Jul 20,394 0,799 19,595 

Aug 15,337 1,148 14,189 

Sep 9,915 2,12 7,795 

Okt 3,907 14,214 -10,307 

Nov 1,415 23,111 -21,696 

Dec 0,729 27,021 -26,262 

år 118,621 185,741 -67,091 
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Appendix 10 – Företagets energikostnader med solceller 

inkluderat om 660 m2 

   

Månad Energikostnad inkl. 

Moms [kr] 

Flödesavgift inkl. 

Moms [kr] 

Effektavgift inkl. 

Moms [kr] 

Jan 20 465,04 380,53 4 509,61 

Feb 12 717,79 293,71 4 218,66 

Mar 6 259,24 374,76 4 509,61 

Apr 0 366,24 6 123,88 

Maj 0 0 6 328 

Jun 0 0 6 123,88 

Jul 0 0 6 328 

Aug 0 0 6 328 

Sep 0 0 6 123,88 

Okt 4 986,01 393,73 6 328 

nov 10 495,44 375 6 123,88 

Dec 12 704,24 375 6 328 

summa 67 627,76 2 558,97 69 373,4 

Total 139 560,13 kr 
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Appendix 11 – Genomsnittligt försäljningspris på elcertifikat 

Månad Pris [kr/kWh] 

Jan 0,166 

Feb 0,162 

Mar 0,152 

Apr 0,152 

Maj 0,154 

Jun 0,151 

Jul 0,147 

Aug 0,153 

Sep 0,163 

Okt 0,164 

Nov 0,159 

Dec 0,150 

Snitt/år 0,156 

 

  



XII 
 

Appendix 12 – Genomsnittligt försäljningspris på spotpris 

Månad Pris [kr/kWh] 

Jan 0,286 

Feb 0,244 

Mar 0,225 

Apr 0,224 

Maj 0,220 

Jun 0,204 

Jul 0,198 

Aug 0,219 

Sep 0,242 

Okt 0,269 

Nov 0,297 

Dec 0,260 

Snitt/år 0,242 
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Appendix 13 – Ersättning för överskottsenergi, spotpris och 

nätnytta: 1 117 m2 

Månad Överskottsenergi 

[MWh] 

spotpris 

[kr/kWh] 

Nätnytta 

[kr/kWh] 

Pris [kr] 

Jan -41,486 0,286 0,05 0 

Feb -24,157 0,244 0,05 0 

Mar -6,856 0,225 0,05 0 

Apr 9,959 0,224 0,05 2 729 

Maj 26,335 0,220 0,05 7 110 

Jun 32,139 0,204 0,05 8 163 

Jul 33,716 0,198 0,05 8 362 

Aug 24,808 0,219 0,05 6 673 

Sep 14,66 0,242 0,05 4 281 

Okt -7,601 0,269 0,05 0 

Nov -20,717 0,297 0,05 0 

Dec -25,788 0,260 0,05 0 

år    37 318 
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Appendix 14 – Ersättning för överskottsenergi: spotpris och 

nätnytta om 660 m2 

Månad Överskottsenergi 

[MWh] 

Spotpris 

[kr/kWh] 

Nätnytta 

[kr/kWh] 

Pris [kr] 

Jan -42,305 0,286 0,05 0 

Feb -26,29 0,244 0,05 0 

Mar -12,939 0,225 0,05 0 

Apr 0,121 0,224 0,05 33 

Maj 13,04 0,220 0,05 3 521 

Jun 17,968 0,204 0,05 4 564 

Jul 19,595 0,198 0,05 4 860 

Aug 14,189 0,219 0,05 3 817 

Sep 7,795 0,242 0,05 2 276 

Okt -10,307 0,269 0,05 0 

Nov -21,696 0,297 0,05 0 

Dec -26,262 0,260 0,05 0 

år    19 071 

 

  



XV 
 

Appendix 15 – Mängd över-/underskottsenergi för solceller 

om 1 632 m2 

 

  

Månad Producerad energi 

[MWh]   

1 632 m2  

18 % 

Förbrukad energi 

fakturasiffror 

2016 [MWh] 

Mängd 

överskottsenergi 

[MWh] 

Jan 2,927 43,489 -40,562 

Feb 7,618 29,371 -21,753 

Mar 21,725 21,725 0 

Apr 35,131 14,086 21,045 

Maj 47,476 6,16 41,316 

Jun 50,607 2,498 48,109 

Jul 50,429 0,799 49,63 

Aug 37,923 1,148 36,775 

Sep 24,517 2,12 22,397 

Okt 9,663 14,214 -4,551 

Nov 3,498 23,111 -19,613 

Dec 1,801 27,021 -25,22 

år 293,315 185,741 107,573 



XVI 
 

Appendix 16 – Företagets energikostnader med solceller 

inkluderat om 1 632 m2 

 

  

Månad Energikostnad inkl. 

Moms [kr] 

Flödesavgift inkl. 

Moms [kr] 

Effektavgift inkl. 

Moms [kr] 

Jan 19 622 380,53 4 509,61 

Feb 10 523 293,71 4 218,66 

Mar 0 374,76 4 509,61 

Apr 0 366,24 6 123,88 

Maj 0 0 6 328 

Jun 0 0 6 123,88 

Jul 0 0 6 328 

Aug 0 0 6 328 

Sep 0 0 6 123,88 

Okt 2 202 393,73 6 328 

nov 9 488 375 6 123,88 

Dec 12 200 375 6 328 

summa 54 035 2 558,97 69 373,4 

Total 125 967 kr 



XVII 
 

Appendix 17 – Ersättning för överskottsenergi, spotpris och 

nätnytta: 1 632 m2  

  

Månad Överskottsenergi 

[MWh] 

spotpris 

[kr/kWh] 

Nätnytta 

[kr/kWh] 

Pris [kr] 

Jan -40,562 0,286 0,05 0 

Feb -21,753 0,244 0,05 0 

Mar 0 0,225 0,05 0 

Apr 21,045 0,224 0,05 5 766 

Maj 41,316 0,220 0,05 11 155 

Jun 48,109 0,204 0,05 12 220 

Jul 49,63 0,198 0,05 12 308 

Aug 36,775 0,219 0,05 9 892 

Sep 22,397 0,242 0,05 6 540 

Okt -4,551 0,269 0,05 0 

Nov -19,613 0,297 0,05 0 

Dec -25,22 0,260 0,05 0 

år    57 881 kr 



XVIII 
 

Appendix 18 – Mängd över-/underskottsenergi för solceller 

om 212 m2 

  

Månad Producerad energi 

[MWh]   

212 m2  

18 % 

Förbrukad energi 

fakturasiffror 

2016 [MWh] 

Mängd 

överskottsenergi 

[MWh] 

Jan 0,380 43,489 -43,109 

Feb 0,990 29,371 -28,381 

Mar 2,822 21,725 -18,903 

Apr 4,564 14,086 -9,522 

Maj 6,17 6,16 0,01 

Jun 6,574 2,498 4,076 

Jul 6,551 0,799 5,752 

Aug 4,926 1,148 3,778 

Sep 3,185 2,12 1,065 

Okt 1,255 14,214 -12,959 

Nov 0,454 23,111 -22,657 

Dec 0,234 27,021 -26,787 

år 38,105 185,741 -147,637 



XIX 
 

Appendix 19 – företagets energikostnader med solceller 

inkluderat om 212 m2 

  

Månad Energikostnad inkl. 

Moms [kr] 

Flödesavgift inkl. 

Moms [kr] 

Effektavgift inkl. 

Moms [kr] 

Jan 20 854 380,53 4 509,61 

Feb 13 729 293,71 4 218,66 

Mar 9 144 374,76 4 509,61 

Apr 4 606 366,24 6 123,88 

Maj 0 0 6 328 

Jun 0 0 6 123,88 

Jul 0 0 6 328 

Aug 0 0 6 328 

Sep 0 0 6 123,88 

Okt 6 269 393,73 6 328 

nov 10 960 375 6 123,88 

Dec 12 958 375 6 328 

summa 78 520 2 558,97 69 373,4 

Total 150 452 kr 



XX 
 

Appendix 20 – Ersättning för överskottsenergi, spotpris och 

nätnytta: 212 m2 

 

 

  

Månad Överskottsenergi 

[MWh] 

Spotpris 

[kr/kWh] 

Nätnytta 

[kr/kWh] 

Pris [kr] 

Jan -43,109 0,286 0,05 0 

Feb -28,381 0,244 0,05 0 

Mar -18,903 0,225 0,05 0 

Apr -9,522 0,224 0,05 0 

Maj 0,01 0,220 0,05 3 

Jun 4,076 0,204 0,05 1 035 

Jul 5,752 0,198 0,05 1 426 

Aug 3,778 0,219 0,05 1 016 

Sep 1,065 0,242 0,05 311 

Okt -12,959 0,269 0,05 0 

Nov -22,657 0,297 0,05 0 

Dec -26,787 0,260 0,05 0 

år    3 791 kr 



XXI 
 

Appendix 21 – Resultat för inköpsexempel 

Yta [m2] Period 

med 

överskott 

Investering 

[kr] 

Totalkostnad per 

år med avtal hela 

året. 

Ersättningar 

Inkluderade [kr] 

Årsbesparing 

med elavtal hela 

året [kr] 

Återbetalningstid med 

elavtal hela året [år] 

Totalkostnad 

per år med avtal 

då det behövs.  

Ersättningar 

inkluderade [kr] 

Årsbesparing 

utan avtal de 

månader den 

ej behövs [kr] 

Återbetalningstid 

med elavtal då det 

behövs [år] 

212 Maj - Sep 532 708 131 908 18 554 17,5 100 676 49 776 8,5 

660 Apr - Sep 1 658 431 83 984 55 576 21 46 628 92 932 14,5 

1 632 Mar - Sep 4 100 847 4 329 121 638 26 
-37 536 

(inkomst) 
163 503 20,5 
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