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Abstract 
This report will examine various solar energy technologies in order to decide if they could be 
applied in the Royal Seaport. The Royal Seaport is a Swedish urban district under 
development in Stockholm, with the goal of becoming a sustainable district. Two main 
techniques, solar collectors and solar cells, including sub-categories, are addressed in this 
report. Another sub-category, a hybrid system, will also be mentioned. The main difference 
between solar collectors and solar cells is the type of energy produced by the system. Solar 
collectors generate heat, while solar cells generate electricity.  

Analysis of the different systems shows that solar collectors can supply the entire domestic 
hot water need, during the summer, in the Royal Seaport. While the electricity from the solar 
cells is negligible in comparison to the buildings electricity need, even during summertime. 
Nevertheless, the solar cells could provide electricity to the electric vehicles that will be used 
in the area. A solution that is suitable for the royal Seaport would be to cover 25% of the roof 
area by flat plate collectors and solar cells integrated into the rest of the roof surface, i.e. 75%. 
With this solution, the Royal Seaport of Stockholm will achieve its objectives in the best 
possible way. 
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Sammanfattning 
 

Denna rapport undersöker de olika solenergitekniker som är möjliga att applicera i Norra 
Djurgårdsstaden, en stadsdel som än i dag är under utveckling med mål att bli en 
miljöstadsdel och till viss del självförsörjande ur ett energiperspektiv. Undersökningen 
inriktar sig på de energimässiga och ekonomiska aspekterna. Två huvudtekniker, solfångare 
och solceller tas upp i denna rapport. Solfångare genererar värme och solceller producerar 
energi i form av el. Båda teknikerna med respektive underkategorier, samt en hybrid, 
analyseras. Hybriden, som även kallas PV/T-system, finns inte på den svenska marknaden 
ännu. Systemet analyserades eftersom det är en möjlig framtida lösning. Under vinterhalvåret 
kan solfångare inte producera tillräckligt med energi för att försörja byggnadernas 
värmebehov. Kompletterande alternativ är förslagsvis pellets eller fjärrvärme, denna rapport 
kommer dock ej fördjupa sig i detta. Ur ett energiperspektiv är solfångare mer lönsamma än 
solceller för Norra Djurgårdsstaden. Detta eftersom solvärmen kan täcka 100 % av den 
efterfrågade värmen under sommarmånaderna, det vill säga solfångarna har möjlighet att 
försörja hela tappvarmvattenbehovet under sommaren. Elen från solceller täcker 6 till 8 % av 
byggnadernas elbehov sommartid. Solcellerna har dock en fördel, dessa kan bidra med el till 
de planerade laddstolparna i stadsdelen och på så sätt försörja elbilarna i området med energi. 
Ett slutligt förslag presenteras, där ungefär 25 % av takarean upptas av plana solfångare. 
Solceller som integreras i den resterande takytan, det vill säga 75 % av Norra 
Djurgårdsstadens totala takarea, skulle bidra med miljövänlig el. Detta skulle resultera i att 
tappvarmvattenbehovet täcks från april till augusti månad. Utöver detta skulle dessutom 
laddstolparnas elbehov kunna förses med el, uteslutande från solceller, från maj till augusti. I 
april månad kan ca 84,5 % av laddstolparnas elbehov uppfyllas med hjälp av solceller. Med 
denna lösning skulle Norra Djurgårdsstaden kunna uppnå sina mål på bästa möjliga sätt. 
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Nomenklatur 
Benämning   Tecken  Enhet 

Specifik värmekapacitet   CP (kJ/kg K) 

Solstrålning   G (W/m^2) 

Temperatur   T (°C) 

Ström   I (A) 

Kortslutningsströms temperaturkoeff. 𝐾1 (A/°C) 

Verkningsgrad  η (%) 

Energi   E (W) 

Pelarens skugglängd  F (m) 

Pelarens höjd   H (m) 

Azimut   𝛾 (°) 

Altitud   𝛼 (°) 

Lutning   𝛽 (°) 

Pelarens skugglängd  Ph (m) 

Pelarens längd  A (m) 

Avstånd mellan moduler  D (m) 

Antal   N (-) 

Modulens effektiva area  S (𝑚2) 

Modulbas   b (m) 

Modulhöjd   h (m) 

Nuvärde   PV (Kr) 

Nuvärde faktorn  df (-) 

Modulens verkliga verkningsgrad 𝑒𝑓𝑓 (-) 

Modulens temperatur  𝑇𝑚 (°C) 

Effekt   𝑃𝑚 (W) 

Relativ verkningsgrad  𝑒𝑓𝑓𝑟𝑒𝑙 (-) 

Nominell verkningsgrad  𝑒𝑓𝑓𝑛𝑜𝑚 (-) 

Omgivningstemperatur  𝑇𝑜𝑚𝑏 (°C) 

Antal elbilar i Norra Djurgårdsstaden 𝑁𝑒𝑙𝑏𝑖𝑙 (-)  

Elbehov per elbil  𝐸𝑒𝑙𝑏𝑖𝑙 (kWh/dag)  
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1 Introduktion 
 

Fossila bränslen kommer i framtiden att ersättas av förnybara energikällor. En av de viktigaste 
förnybara energikällorna är solenergin, tack vare dess rena och oändliga natur. Denna rapport 
kommer att behandla dagens tekniker för solenergi, som skulle kunna användas i Norra 
Djurgårdsstaden. Idag finns det två dominerande typer av solenergisystem på marknaden som 
kan användas i stadsområden: solfångare med förmågan att omvandla solenergi till termisk 
energi och solceller som med hjälp av halvledarmetaller omvandlar solenergi till elektrisk 
energi. 

Redan på 1800-talet började vetenskapsmän experimentera med solenergitekniker: idén om 
solcellen föddes. Det var dock inte förrän på 1950-talet då solceller användes för att öka 
energitillförseln till rymdfärjor som verkningsgraden ökade, vilket gav solenergisystem en 
riktig chans till en marknadsandel. Efter oljekrisen på 1970-talet började solenergiteknik 
tillämpas som ett energialternativ till olja. Det tog dock Sverige ungefär 30-40 år att börja ge 
privatpersoner och företag ekonomiskt stöd för solceller.  

Energifrågor är idag väldigt aktuella och leder till att intresset för solenergi har ökat bland 
elproducenter och privatpersoner. Hållbara städer är en ny trend men även en nödvändighet 
för dagens samhälle, den hållbara energiproduktionen måste integreras i framtidens moderna 
livsstil. 

 

1.1 Syftet  
Syftet med projektet är att utvärdera vilka solenergisystem som passar bäst för att försörja 
Norra Djurgårdsstaden med energi. Detta genom att undersöka olika solenergisystem, och 
möjliga kombinationer av dessa, som skulle kunna passa i denna stadsdel. 

 

1.2 Mål 
Projektmålet är att jämföra två scenarion: Den teoretiskt mest lönsamma tekniken utifrån 
mängden energi som behövs för hushållen i Norra Djurgårdsstaden samt vilken teknik som 
faktiskt lönar sig bäst ekonomiskt i verkligheten. Ett delmål utöver detta är att undersöka om 
både solceller och solfångare kan kombineras för att generera 30 % av Norra 
Djurgårdsstadens energibehov. Målet är att komma fram till detta genom fältstudier, 
litteraturstudier, beräkningar och dokumentation av relevant information som tagits fram 
under vårterminen. 
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2 Frågeställningar och problemformulering 
 

 Hur ser energibehovet ut i Norra Djurgårdsstaden?  
 Hur ser elanvändningen respektive värmebehovet ut? 
 Vilka solenergisystem är mest lönsamma för elproduktion respektive 

värmeproduktion? 
 Hur mycket energi kommer kunna alstras från solfångare, solceller och kombinationer 

av dessa i en urban miljö med Norra Djurgårdsstadens yta, bebyggelse och  
fastighetsstruktur?  

 

3 Norra Djurgårdsstaden  
 

Norra Djurgårdsstaden är en ny miljövänlig stadsdel i östra Stockholm som ska kombinera 
bostäder och arbetsplatser med en modern hamn och strategisk infrastruktur, samt att förena 
den växande storstaden med närhet till vatten och natur. I Figur 1 visas Norra Djurgårdsstaden 
fyra delområden.    

Syftet med Norra Djurgårdsstadens är att utveckla en av världens första klimatpositiva 
stadsdelar, där energiförbrukningen skall komma från förnybara energikällor. Byggnaderna i 
stadsdelen utformas för att kunna generera egen sol- och vindenergi. Norra Djurgårdsstadens 
mål är att vara fossilbränslefri år 2030, minska koldioxidutsläppen till 1,5 ton per capita till 
2020 och vara anpassad till klimatförändringarna (KTH Industriell Ekologi, 2009). Detta 
kommer att uppnås genom aktiva hus, satsning på solenergi och vindkraftverk samt strategisk 
transport. 

 
Figur 1: Norra Djurgårdsstaden (Källa: Stockholmsstad, 2012h) 
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3.1 Boende, Företag och Infrastruktur  
Norra Djurgårdsstaden kommer att rymma 10’000 nya bostäder och 30’000 nya 
kontorsutrymmen. Området täcker 236 hektar, med byggnader som utformas för att kunna 
generera egen solenergi samt en infrastruktur som skall innefatta allt från biogasbussar, 
spårvagn, tunnelbana, båtar, bilpooler och nya körfält för fotgängare och cyklister 
(Stockholms stad, 2012a). 

Energimålet för området ska ligga på 55 kWh/𝑚2 per år (Stockholms stad, 2012b). Stadsdelen 
Norra Djurgårdsstaden, som till ytan upptar ett halvt Södermalm på 236 hektar, är uppdelad i 
fyra delområden: Hjorthagen, Värtahamnen, Frihamnen och Loudden. Bostadsområden 
kommer främst byggas i Hjorthagen och Loudden, där merparten av de 10’000 planerade 
bostäderna kommer att byggas. Arbetsplatser på totalt 600’000 kvadratmeter kommer att 
distribueras över alla delområden, men med fokus på Frihamnen. Först i planeringen ligger 
Hjorthagen med väldigt detaljerade planer, byggstart av bostäder påbörjades i maj 2011 och 
den första inflyttningen kommer ske 2012. Loudden ligger sist i planeringen och har inga 
exakta beskrivningar av området, det finns dock förslag och utkast på hur byggnader och 
infrastruktur skall uppföras (Stockholms stad, 2012a). 

 

3.1.1 Hjorthagen 

Hjorthagen skall delas upp i 10 områden, se Figur 2, som bland annat inkluderar 
bostadsområden och kajer. Det första, andra, fjärde, femte och sjunde området är påbörjade 
eller planerade bostadsområden med nybyggnationer. Det tredje området rymmer två av 
Hjorthagens gasklockor som skall byggas om till 529 bostäder, lokaler för offentlig service 
samt en konsthall med byggslut år 2016. Det sjätte delområdet består av ett gasverksområde 
som byggdes i slutet av 1800-talet. Gas som producerats har därefter distribuerats till staden 
för värme, matlagning och ljus. Området har varit stängt för allmänheten men planeras nu att 
omvandlas från en stängd industri till en modern stadsmiljö. Enligt Stockholm stads 
nuvarande planer finns det förhoppningar att omdana de befintliga fyra gasklockorna i nejden 
till en skola, en förskola, lokaler för scenkonst samt lokaler till Stockholms Spårvägsmuseum 
(Stockholm stad, 2012c; 2012d; 2012e). 
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Figur 2: Hjorthagens tio områden (Källa: Stockholm stad, 2012h) 

 

3.1.2 Värtahamnen 

Värtahamnen byggdes under 1870-talet och utvecklades sedermera till massgodshamn med 
transporter för diverse gods såsom kol, malm, järn och pappersmassa. I Södra Värtahamnen 
kommer en utbyggnad av Värtapiren i hamnen inledas 2012, detta innebär att piren enligt 
beräkningar kan stå klar 2016. Vilket implicerar att en ny färjeterminal på piren skulle kunna 
invigas 2015. Utvecklingen av Södra Värtahamnen började 2010 och planeras innehålla 
omkring 1 400 nya bostäder samt lokaler för kontor och utrymme för handel, se Figur 3. 
Byggnaderna kommer att vara sex till åtta våningar höga i bostadskvarteren (Stockholm stad, 
2012f; Stockholmshamna, 2007; 2011; 2012). 

 

 

 
Figur 3: Värtahamnen (Källa: Stockholm stad, 2012h ) 
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3.1.3 Frihamnen och Loudden 

Frihamnen och Loudden, är hamnar som, togs i bruk för första gången 1926 respektive 1927. 
Frihamnen är en av de internationella kryssningsfartygens fördelaktigaste hamnar i 
Stockholm. I delområdet planeras bygge av lägenheter och kontor, med byggnader som 
beräknas vara sex till sju våningar höga. Ett modernt och miljömedvetet område planeras gro i 
södra Norra Djurgårdsstaden, det nya stadsområdet med innerstadskaraktär skall ersätta 
oljehamnen som tidigare återfanns i denna del av kvarteret. All oljehantering på Loudden 
upphörde år 2011 och den förutvarande containerverksamheten flyttades till Nynäshamn. 
Omkring 5000 bostäder skall år 2025 vara färdigbyggda i Loudden. På Frihamnen skall 
främst lokaler för kontor och service uppföras (Stockholmshamna, 2007; 2012; Stockholms 
stad, 2012f). 

 

3.2 Placering av solenergisystem i Norra Djurgårdsstaden 
Solenergisystem kommer att placeras på byggnadernas tak i Norra Djurgårdsstaden. Detta 
eftersom det inte finns utrymme för solkraftsparker i området. För att beräkna den totala 
takarean utnyttjas bland annat ovan nämnd information. Målet är som redan nämnts att bygga 
10’000 bostäder och 30’000 arbetsplatser fram till 2030 i Norra Djurgårdsstaden. Enligt 
Staffan Lorentz på Stockholms exploateringskontor är planerna för alla delområden ännu inte 
färdigställda, följaktligen finns det inga exakta siffror för takareor att tillgodogöra sig i 
dagsläget. En sammanställning av husens byggnadsareor uppskattas av den orsaken med 
relativt låg noggrannhet. Snittstorleken för en bostad är 3 rum och kök, behovet av 
våningsytan i en byggnad med trapphus med mera räknas även in, detta resulterar i en 
snittstorlek på 100 𝑚2 per lägenhet. Utöver detta approximeras en kontorsarbetsplats ligga på 
ungefär 25 𝑚2. Snitthöjden för husen är 7 våningar. Till detta kommer ytterligare ett antal 
byggnader för handel, skola, kommunikation, service och kultur vars yta är svår att ha en 
uppfattning om. Ett antagande av att dessa byggnader för skola och service varken kommer ha 
solceller eller solfångare på taken, medför att de exkluderas i sammanställning av takareornas 
värdering. Detta medför till att den totala byggnadsarean för Norra Djurgårdsstaden, det vill 
säga ytan som kan utnyttjas till montering av moduler, beskrivs i ekvation 1 (Staffan Lorentz, 
2012; Anders Wideberg, 2012). 

 

𝐵𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑𝑠𝑎𝑟𝑒𝑎 = 10000 ∙ 100𝑚2

7𝑣å𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟
+ 30000 ∙ 25𝑚2

7𝑣å𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟
 1. 
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4 Solenergi 
 

Solen är en naturlig, miljövänlig och kostnadsfri energikälla. Ungefär 1,7 ∙ 1017 W av solens 
strålar träffar jorden under 30 minuter, detta skulle täcka hela jordens energibehov för ett helt 
år. Därför är solenergi en av de viktigaste energikällorna att ta vara på och utnyttja. För att ge 
en bättre bild av hur mycket elektricitet vi förbrukar i Sverige, skulle man med dagens 
solceller behöva täcka ungefär halva Gotland med solceller för att producera lika mycket 
ström som vi använder i Sverige (Energimyndigheten, 2008a). Denna rapport kommer 
behandla åtta solenergisystem, som illustreras i Figur 4. 

 
Figur 4: De olika solenergiteknikerna 

 

4.1 Solstrålning och solskenstimmar 
Globalstrålning definieras som den totala mängden solstrålning som når en horisontellyta, 
exempelvis ett tak, marken eller en solcell. I globalstrålning ingår strålning direkt från solen 
men även diffusstrålning som reflekterats av moln och sprids av atmosfären (SMHI, 2011a). 
Globalstrålning och solskenstid varierar under året beroende på dygnets längd samt solhöjden. 
Även molnighet påverkar den globalastrålningen. Vintertid är dagarna i Sverige korta och 
solen står lågt på himlen. Under sommaren är dagarna väldigt långa och solhöjden är betydligt 
högre. Detta resulterar i en stor variation av solstrålning och solskenstimmar under ett år 
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(SMHI, 2007). Solskenstimmarna för 2011 var 2091 timmar (SMHI, 2012a). Antalet 
solskenstimmar utnyttjas vid beräkningar av solcellernas elproduktion. 

 

4.1.1 Solinstrålning 

Solinstrålning definierar mängden infallande solstrålning på en given yta, d.v.s. mängden, 
under en given tidsrymd. Se Bilaga 1, för månatlig solinstrålning i Norra Djurgårdsstaden. 
Vanligtvis används enheten 𝑘𝑊 ∙ ℎ/𝑚² 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔. Givet är att globalstrålningen består av både 
direkt och diffus instrålning. Direkt strålning är strålningen som kommer direkt från solen. 
Diffus strålningen är den strålning som reflekterats eller spridits över himlavalvet innan den 
träffar jordens yta (SMHI, 2008). Ungefär 40–65 procent av solinstrålningen är diffus i 
Sverige. Det går dock att använda sig av exempelvis en solfångare även en molnig dag 
eftersom den diffusa strålningen innehåller energi (Ssolar, 2009). Enligt Lars Jensens 
arbetsrapport ”Solinstrålningens osäkerhet” med mätningar av solinstrålningen per 
kvadratmeter mellan 1990 och 1997, blir standardavvikelsen 41,78 kWh/𝑚2. 
Standardavvikelsen tas hänsyn till i känslighetsaanalysen. 

 

4.1.2 Diffust ljus och dess påverkan av markreflektion och snö 

Markreflektion medverkar till en ökad solinstrålning mot lutade ytor. Det vill säga, den 
diffusa instrålningen som ökar energiproduktionen för exempelvis solfångare och solceller, 
ökar.  Givetvis reflekterar olika underlag och material inte lika mycket, reflektionens 
normalvärde för de flesta material i en storstad ligger omkring 0,2. Däremot reflekterar snö 
från 55 % till 85 % av den diffusa instrålningen. Om markreflektion inkluderas vid 
beräkningar antas värdet ligga på 20 %, förutom under vintermånaderna då reflektionen når 
70 % på grund av snö (Solelprogrammet, 2012).  

Närmast hav och större sjöar är temperaturen förhållandevis hög under hösten och förvintern, 
varför kusttrakterna som regel är snöfattiga i början av vintern. Medelvärdet för den första 
dagen med snötäcke är den första december, i Stockholmsområdet. Det kan dock dröja flera 
veckor innan ett snötäcke bildas, dessutom ligger snön inte alltid kvar vintern igenom. 
Medelvärdet för antal dygn med snötäcke per år i Norra Djurgårdsstaden är 100 dagar. Det 
vill säga ungefär från december till februari månad (SMHI, 2011b; 2009b). Följaktligen 
räknas dessa månader in i kategorin vintermånader. På grund av vakuumrörens effektiva 
isolering, ligger snö och frost kvar längre än på en plan solfångare som har en varmare yta. 
Detta går ut över verkningsgraden, även om mängden energi som alstras är liten under 
vinterhalvåret i Sverige. Vakuumrörsolfångare bör på grund av detta monteras med en 
brantare lutning i snörika länder. En montering med brant lutning bidrar även till att 
solfångaren kan absorbera ljus som reflekteras från snön bättre, då den själv inte är täckt med 
snö. Detta bidrag är långt ifrån försumbart under våren (Svensk Solenergi, 2012). 
Informationen given under denna rubrik kommer användas vid beräkningar av producerad el 
och värme, för att skapa en så exakt modell av verkligheten som möjligt. 

 

http://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/atmosfarisk-fjarranalys/strang-en-modell-for-solstralning-1.329
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4.2 Solceller  
Solceller är enheter vars huvudmål är att omvandla solstrålning direkt till elektricitet, solceller 
kan även beskrivas som ”en halvledaranordning som omvandlar det kvantmekaniska flödet av 
fotoner till en elektrisk ström” (Stutenbaeumer och Mesfin, 1998). Med andra ord skapas ett 
elektriskt fält i solcellen när fotonerna från solstrålningen ”stöter till” elektronerna i 
halvledaren. En positiv och en negativ sida skapas i halvledaren på grund av fotonenergin. 
Attraktionskrafterna mellan dessa sidor skapar en np-övergång, där en elektron förflyttas från 
sidan med överskott av elektroner till sidan med underskott av dem. Snabbt når det elektriska 
fältet ett jämnviktsläge, vilket skapar en elektrisk spänning (Lindblad, 2008). Naturligtvis 
beror spänningen på antalet fotoner som träffar halvledaren. Se Figur 5 för en illustrativ 
förklaring. 

 
Figur 5: np-övergång i solceller (källa: solarlab) 

 

4.2.1 Typer av solceller  

Det finns två kända solcellstekniker idag, fotovoltaiska solceller (PV) och tunnfilmssolceller. 
De vanligaste fotovoltaiska solcellerna på marknaden är Polykristallina och Monokristallina. 
Den vanligaste tunnfilmssolcellen är Amorfa cellen (Stutenbaeumer och Mesfin, 1998).  

 

 Fotovoltaiska solceller 4.2.1.1

PV solceller är tillverkade av halvledarmaterial, såsom kisel, med en egenskap som kallas för 
den fotoelektriska effekten. Förklaringen till detta fenomen är: 

Elektroner från halvledarmaterial emitteras när de belyses med elektromagnetisk strålning av 
tillräckligt hög frekvens, som exempelvis solstrålning. Den tunna halvledarskivan i solcellen 
bildar ett elektriskt fält, positiv på ena sidan och negativ på den andra. När ljusenergi träffar 
solcellen, slås elektroner loss från atomerna i halvledarmaterial. När dessa fria elektroner har 
fångats, skapas en elektrisk ström, d.v.s. elektricitet (NASA, 2002). Den ström som genereras 
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är proportionellt mot det ljus som faller in på solcellen (Kadri m.fl., 2011), detta kan beskrivas 
som i ekvation 2: 

 

𝐼𝑝ℎ = [𝐼𝑠𝑐 + 𝑘1(𝑇 − 298)] 𝐺
1000

 2. 

  

där 𝐼𝑝ℎ är strömmen som genereras av strålningen, 𝐾1=0,0017 A/°C är cellens 
kortslutningsströms temperaturkoefficient, Isc är cellens kortslutningsström vid 25° C, T är 
cellens temperatur och G är solstrålningen i W/𝑚2. Två olika PV celler redovisas nedan. 

 

Polykristallina 

Polykristallina cellen är framställd av gjutna kiselblock vars åtskilliga kristaller orsakar 
dispersion vid brytning av ljuset. Detta är den vanligaste typen av solcell och har en 
verkningsgrad på cirka 15 % (Energimyndigheten, 2007). Denna solcell ger något mindre 
effekt än enkristallin celler, men är emellertid billigare att tillverka. Livslängden på denna typ 
av solceller är ungefär 20 år.  

 

Monokristallina 

Monokristallina cellen, se Figur 6, är tillverkad av en enda stor 
kristall utan tackor. Dessa sorters celler är de bästa presterande 
solcellerna på marknaden idag, men också den dyraste. Denna typ av 
solcell har 24,7 % verkningsgrad vid standardiserade mätförhållanden 
och har en livslängd på 25 år (Energimyndigheten, 2007). En sådan 
solcell fungerar som bäst i svagt ljus, således är den optimal för 
länder i norden, till exempel Sverige. 

 

 Tunnfilmssolceller 4.2.1.2

Tunnfilmssolceller är konstruerade av ett flertal tunna skikt, varje skikt av ett olikartat 
material, som absorberar solstrålning på ett mindre djup i jämförelse med PV celler. 
Tunnfilmssolcellers tjocklek är ungefär 100 gånger tunnare än den hos kiselceller. 
Tunnfilmssolceller är billigare än PV celler och har en enklare produktionsmetod, därmed blir 
en massproduktion mindre komplicerad. Tunnfilmssolceller har dock en lägre verkningsgrad 
än PV celler. Nedan ges ett exempel på en tunnfilmssolcell. 

 

  

Figur 6: Monokritallina solcell 
(Källa: 24volt, 2012 ) 
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Amorfa  

Amorfa cellen är tillverkad genom att avsätta en tunn film av kisel på ett ark av ett annat 
material, såsom stål. Verkningsgraden för amorfa solpaneler är inte loka hög som för 
kristallina solceller, trots att de föregående har förbättrats radikalt under de senaste åren. 
Verkningsgraden för denna solcell är maximalt 7 % (Energimyndigheten, 2007) och 
livslängden är 20 år. Dessutom har kristallina celler i allmänhet en längre livslängd än amorfa 
cellen. Amorfa cellens stora fördel ligger i den relativt låga kostnaden per Watt producerad el. 

 

4.2.2 Solcellers fördelar och nackdelar  

Fördelarna med solceller är bland annat att de inte behöver något bränsle, ger inga utsläpp, är 
bidragsberättigade, är tysta och har en lång livslängd på minst 20 år. Dessutom är de relativt 
små, i jämförelse med andra kraftverk, vilket innebär att de kan placeras i städer och på 
hustak. Nackdelen med solceller är att de inte genererar el när solen inte lyser, exempelvis på 
nätterna eller under vinterhalvåret. En annan nackdel är att de är dyra i jämförelse med 
exempelvis solfångare och har en låg verkningsgrad. Den effekt som i dagsläget kan 
produceras från solceller i Sverige är 600–900 kWh per installerad kW och år, beroende på 
var och hur systemen monteras (Energimyndigheten, 2008b). 

 

4.3 Solfångare 
Solfångare absorberar den inkommande solstrålningen och omvandlar den till värme. 
Absorbatorn av koppar eller aluminium, är vanligtvis en svartmålad yta i solfångaren, denna 
tar emot solstrålningen som i sin tur omvandlas till värmeenergi. På metallytans undre area 
befinner sig fastsvetsad rör. Energin, i form av värme, överförs sedan till en fluid som 
strömmar genom solfångarens rör. Se Figur 7 för en illustrerande bild av en solfångare och 
dess komponenter. Den genererade energin utnyttjas antingen direkt eller lagras till senare 
bruk, exempelvis för att användas nattid eller under molniga dagar (Kalogirou, 2003; KTH, 
1998). 

 

4.3.1 Typer av solfångare 

Det finns olika typer av solfångare: koncentrerande eller icke koncentrerande samt stationära 
och icke stationära. En icke koncentrerande solfångare har samma area för att fånga men även 
absorbera solstrålning, ett exempel på denna typ är de plana solfångarna. En icke stationär och 
koncentrerande solfångare följer solen och spårar dess position, dessa har vanligtvis 
reflekterande och konkava ytor. Ytorna fångar upp och koncentrerar stora mängder av solens 
strålning till en liten area, vilket i sin tur ökar strålningsflödet (Kalogirou, 2003). I denna 
rapport kommer hädanefter endast stationära solfångare att tas hänsyn till. Stationära 
solfångare har en fixerad position och följer inte solens rörelse. Det finns tre typer av 
stationära solfångare: plana solfångare, paraboliska solfångare som koncentrerar strålningen 
och vakuumsolfångare (Kalogirou, 2003). 
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Plana solfångare 

Plana solfångare är den vanligaste typen solfångare i Sverige (Energimyndigheten 2011d). 
För att utnyttja solstrålningen maximalt bör solfångare vara riktade direkt mot ekvatorn, det 
vill säga mot syd om de är installerade i Sverige. De plana solfångarna består av en glasad 
låda. Solstrålningen passerar genom solfångares första transparenta skikt, därefter träffar 
strålarna en vanligtvis svart metallabsorbent. Den absorberade energin överförs från plattan 
till det cirkulerande mediet i rören som sitter fast på plattans undersida. Ofta är mediet vatten 
med frysskydd. De smala rören som transporterar fluiden är anslutna till huvudrör med större 
diameter vid båda ändarna. Solfångarens sidor och absorbatorns undersida är välisolerade för 
att reducera ledningsförluster (Kalogirou, 2003; Energimyndigheten 2011d). Se Figur 7 för en 
förklarande bild av en plan solfångare. Det främsta syftet för solfångare är att samla in så 
mycket solenergi som möjligt till den lägsta möjliga totalkostnaden (Kalogirou, 2003). Plana 
solfångare har en beräknad livslängd på över 20 år, men ofta håller de mycket längre (ssolar, 
2009a; Svensk Solenergi, 2009). Verkningsgraden för denna typ av solfångare ligger mellan 
55-65 % beroende på årstiden (Rodríguez-Hidalgo m.fl., 2010). 

 

 
Figur 7: Illustrerad bild av en plan solfångare (Källa: Kalogirou, 2003) 

 

Parabolisk solfångare 

Paraboliska solfångare kan ta emot inkommande strålning 
från många olika vinklar för att sedan koncentrera dessa 
strålar mot absorbatorn. Solstrålarna leds till absorbatorn 
som ligger i botten av solfångaren. Figur 8 visar 
koncentrationen av solinstrålningen mot centrum av den 
paraboliska solfångaren.  Stationära paraboliska solfångare 

Figur 8: Parabolisk solfångare 
(källa:technologustudy,2009 ) 
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tar endast emot strålning de timmar då solen ligger inom solfångarens acceptansvinkel. Denna 
typ av solfångare absorberar en stor andel av den infallande strålningen utan att behöva spåra 
solen (Kalogirou, 2003). Denna typ av solfångare har en långlivslängd på ungefär 25 år och 
en verkningsgrad som ligger på ungefär 70 % (Rolim m.fl., 2007). 
 

Vakuumsolfångare 

Plana solfångare utvecklades ursprungligen för att användas i varma klimat och soliga 
breddgrader. I ett land som Sverige, där ett kallare, blåsigare klimat råder och molnighet är 
vanligt minskar dock fördelarna med denna typ av solfångare. 

Vakuumsolfångare fungerar på ett annat sätt än de övriga solfångarna. För det första består de 
av en rad glastuber. För det andra är solfångare vakuumförseglade, vilket minskar både 
konduktions- och konvektionsförluster. Detta leder till att vakuumsolfångare kan fungera vid 
högre temperaturer än plana solfångare.  Vakuumsolfångare har ett inneboende beskydd mot 
överhettning samt förfrysning. Vakuumsolfångare fångar in både direkt och diffus strålning, 
liksom plana solfångare gör, men till skillnad från dessa har vakuumsolfångare högre 
verkningsgrad vid lägre förkommande infallsvinklar. Detta ger vakuumsolfångare ett övertag 
över plana solfångare då en jämförelse över en hel dag utförs (Kalogirou, 2003; 
Energimyndigheten, 2011d; ssolar, 2009b). Livslängden för vakuumsolfångare är 15 år och 
har en verkningsgrad som kan nå upp till 75 % beroende på vädret (Bourdoukana m.fl., 2007).  

Årsutbytet hos vakuumsolfångare ligger mellan 450–775 kilowattimmar per kvadratmeter, 
jämfört med plana solfångare där den ligger runt 300–530 kilowattimmar per kvadratmeter. 
Däremot är vakuumsolfångare dyrare, vid inköp, än plana solfångare per kvadratmeter  
(Energimyndigheten, 2011d; Svensk Solenergi, 2009). 

 

4.3.2 Solfångarens fördelar och nackdelar  

Fördelarna med solfångare är att de ger ett högt värmeutbyte, behöver minimalt med 
underhållning, har låg miljöpåverkan, lång livslängd och fungerar bra i de nordiska länderna. 
Några av nackdelarna är att de har en hög investeringskostnad, kräver utrymme för 
ackumulatortanken och inte längre har rätt till statligt ekonomiskstöd. 

 

4.3.3 Ackumulatortank 

Solvärmen från solfångare kan användas för att värma antingen bara 
tappvarmvatten eller både tappvarmvatten och värme till hushållet. Värme 
till hushållet definieras som den energi som behövs för uppvärmning av 
byggnader.  Det vanligaste är kombinationssystemet av både varmvatten och 
värme. Solvärmen kopplas till en ackumulatortank som lagrar värmen 
(Energimyndigheten, 2011f). För illustration av hur en ackumulatortank ser 
ut, se Figur 9. Anledningen till att en ackumulatortank behövs vid 
användning av solfångare, är att solfångare producerar värme när den behövs 

Figur 9: Ackumulator-tank 
(Källa:blekingesolvärme, 2012) 
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som minst, det vill säga under dagtid. Behov av varmvatten är som störst på morgonen och 
kvällen. Ackumulatortanken är isolerad och lagrar på så sätt värmen som solfångaren har 
producerat under dagen. En ackumulatortank kan kopplas till i princip vilken värmekälla som 
helst och lagra dess energi. Vanligast är dock ved eller solvärme. En ackumulatortank medför 
en jämnare inomhustemperatur (Energimyndigheten, 2011g).  

 

4.4 PV/T – Fotovoltaisk och termisk samlare 
Hybridsystem som fotovoltaisk/termisk samlare (PV/T) är enheter 
som omvandlar solenergi till el och värme parallellt. De består av 
en kombination av solceller och solfångare. Figur 10 illustrerar 
hur de båda systemen är integrerade i en komponent. Sådana 
solenergimoduler har ett tvåfaldigt syfte, för det första kyls PV-
modulen ner, med vattnet som flyter genom solfångarens rör. 
Detta förbättrar PV-modulens prestanda och ökar 
verkningsgraden. För det andra överför det uppvärmda vattnet den 
termiska energin, som producerades i systemet, till hushållet och 
värmer på så sätt tappvattnet (Charalambous m.fl., 2005). 
Verkningsgraden för PV/T ligger strax under 65 % (Ratlamwalaa 
m.fl., 2010).  PV/T system är inte tillgängliga på den Svenska 
marknaden än, utan befinner sig i utvecklingsstadiet.  

 

4.4.1 Fördelar och nackdelar  

Naturligtvis har sådana system vissa fördelar, såsom (Zondag m.fl., 2000):  

Ett område täckt med PV/T paneler producerar mer elektrisk och termisk energi än 
motsvarande yta täcket av hälften PV-paneler och hälften solfångare. Detta är särskilt 
användbart när utrymmet på ett tak är begränsad. Den genomsnittliga PV temperaturen i en 
PV/T panel är lägre än för ett vanligt PV cell, vilket ökar dess elektriska prestanda.  

Några av PV/T-systemets nackdelar är den höga investeringskostnaden och 
installationsproceduren som är komplicerad.  

Figur 10: PV/T-system, en 
kombination av både solceller och 
solfångare (källa: nrg8, 2012) 
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5 Skuggning och förluster 
 

5.1 Skuggning vid beräkning av förluster  

 
Figur 11: Altitud och Azimut (källa: sagarlab, 2012) 

 

Installationer av solfångare och solceller på ett begränsat område, exempelvis på toppen av ett 
tak, måste optimeras för att få ut önskad mängd energi på den begränsade ytan. Om rader av 
solenergitekniker, exempelvis solceller, placeras för nära varandra, kommer dessa att skugga 
angränsande rader under dagen och därmed minska mängden energi som genereras. Enheterna 
av solenergitekniker bör emellertid inte ha ett alltför stort radavstånd då detta medför en 
mindre utnyttjad area och därmed mindre mängd uppsamlad energi. Det vill säga, många 
rader med litet avstånd ökar antalet solfångare, men ökar tillika skuggningen. 
Skuggningseffekten beror på höjden och lutningsvinkeln av plattan, radens längd, latituden 
samt avståndet mellan enheterna (Appelbaum och Bany, 1978). För definitioner och 
beräkningar av skuggning se ”13.1.1 Skuggning”. 

Vid beräkning av skugglängder krävs information om bland annat altitud och azimut, se 
Bilaga 2. Altitud, höjd över horisonten, räknas från 0 grader vid horisonten till 90 grader i 
zenit, det vill säga rakt över huvudet. Azimut är solens vinkel i horisontalplanet och räknas 
från 0 grader i norr, via 90 grader i öster, 180 grader i söder, 270 grader i väster, till 360 
grader (0 grader) i norr (SMHI, 2012b). Se Figur 11 för en illustrerad definition av altitud och 
azimut.  
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5.2 Yttreförluster 
Yttreförluster kan vara smuts. Ett fåtal experiment med rengöring av moduler har gjorts i 
Sverige. Resultaten visar att man förlorar mellan 1 och 8 % instrålning per år, på grund av 
smuts och cirka 3 % på grund av snö under en snörik vinter i södra Sverige. 
(Solelprogrammet, 2012) 

Snötäckta moduler är förvånansvärt sällsynta i södra Sverige och förekommer då ofta i 
samband med mulet väder på vintern när instrålningen praktiskt taget är försumbar. Om solen 
likväl skiner under vintern, brukar en del energi leta sig ned till den lutande modulen. Ytan 
värms upp, snön närmast modulen smälter och snötäcket glider av (Solelprogrammet, 2012). 

6 Marknadsdynamik och ekonomiskt stöd 
 

Solceller och solfångare introducerades i Sverige på 70-talet, de användes dock bara i 
professionella tillämpningar. Solceller användes exempelvis till fyrar och nödtelefoner. Inom 
kort blev det dock populärt bland allmänheten att nyttja solceller för exempelvis 
energiproduktion i sommarstugor, trots det höga priset och utan något ekonomisk stöd. Figur 
12 visar hur den genomsnittliga globala tillväxten av solceller har ökat med cirka 40 % under 
2000-talet. 

 
Figur 12: Kumulativ installerad effekt från nätanslutna och fristående solcellssystem under 1992-2007 
(källa: IEA PVPS, 2007) 

 

Efter oljekrisen under 70-talet inleddes en satsning på förnybara energikällor i samhället, 
däribland solenergisystem, vilket sänkte priset på PV-celler tillräckligt för att göra dem 
konkurrenskraftiga. Trots detta är spridningen av solceller tydligt begränsad, detta beror på 
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deras höga kostnad (Andersson och Jacobsson, 2000). För att nå ett konkurrenskraftigt pris för 
solceller, måste en ökad användning uppstå.  

År 2009 införde staten ett stödsystem för solceller och solfångare. Detta ökade 
solenergiproduktionen i Sverige kraftigt (Energimyndigheten, 2011a). Solfångare är mer 
efterfrågade än solceller och behöver ej längre ekonomiskt stöd, dels på grund av den låga 
kostnaden i jämförelse med solceller, dels på grund av den höga verkningsgraden. Innan 
introduktionen av stödsystem var den installerade solcellseffekten i Sverige ungefär 4 MW. 
Ett år efter att stödsystemet för solceller infördes, har den installerade effekten i Sverige ökat 
till ungefär 8,8 MW. Målet med denna solcellselproduktionsstöd är att öka elproduktionen 
från solceller i Sverige med 2,5 GWh innan upphörsdatumet den 31 december 2012 
(Energimyndigheten, 2011b). Idag kan man få upp till 45 % investeringsstöd för solceller. 

 

En studie gjord av IEA visar att kostnaderna för solceller i Europa minskar med 20 % när 
produktionen fördubblas (Energimyndigheten, 2007). Figur 13 visar hur prisutvecklingen för 
PV solceller i Europa har utvecklats tack vare den ökade solcellsinstallation.  

 

 
Figur 13: Prisutvecklingen för fotovoltaiska solceller i Europa (källa: IEA, 2011) 

 

Ett annat sätt att främja miljövänlig elproduktion är genom elcertifikatsystemet. 
Elcertifikatsystem är ett stödsystem som ska öka elproduktionen från förnybara energikällor 
genom att ge en extra intäkt till elproducenterna av miljövänlig el. Syftet är att öka 
lönsamheten av el från förnybara energikällor. Elcertifikat berör även solceller och kan gälla 
upp till 15 år av solcellens livslängd. Elcertifikatsystemet ska ge Sverige en ökad elproduktion 
från förnybara energikällor med 25 terawattimmar (TWh) från 2002 års nivå fram till år 2020 
(Energimyndigheten, 2012). Det finns dock en komplikation med elcertifikat, för hus eller 
lägenheter med solceller gäller certifikatet endast då överskottselen skickas till elnätet. Den el 
som solceller producerar vid installation på hus eller lägenheter, går i de flesta fall åt 
hushållens apparater, vilket leder till en minskad elräkning. Om solcellerna däremot 
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producerar mer el än hushållsbehovet, skickas överskottet till elnätet, då och bara då kan 
elcertifikatet utnyttjas.  
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7 Smart distributionsnät 
 

I Norra Djurgårdsstaden är målet att installera smarta distributionsnät, som i dagsläget är i 
experimentstadiet. Syftet med dessa nät är att undvika avbruten elleverans och försäkra en 
jämn eldistribution genom att dela upp områden i mindre zoner. Zonkonceptet leder till ett 
säkert nät med hög tillgänglighet av el. Fördelarna med zonkonceptet är bland annat hög 
leveranssäkerhet i eldistributionen, effektiv användning av distributionsnätet, full utdelning på 
gjorda investeringar och anpassningsbarhet till ändringar i driftmiljön (ABB, 2011c).  

 

 
Figur 14: zonindelning (källa: ABB, 2011c) 

 

Zonkonceptet går ut på att minimera det drabbade området när ett avbrott sker, genom att 
begränsa avbrottet till zonen där felet uppstår. Med andra ord delas nätet upp in i mindre 
sektioner, se Figur 14. Ett fel i lokalnätet bryter normalt hela mellanspänningsmatningen från 
mottagningsstationen till konsumenterna. Det innebär att alla hushåll som är anslutna till 
denna mellanspänningslinje påverkas. Zonkonceptet isolerar påverkan av ett nät fel till ett så 
begränsat område som möjligt genom att skydds- och återkopplingsfunktioner monteras i 
nätet. Forskning visar att zonkonceptet halverar antalet konsumenter som berörs av ett avbrott 
i jämförelse med en lösning utan zonindelning (ABB, 2011d).  

 

Smarta elnät bör även klara av storskaligt integration av solenergisystem. Det måste råda 
balans mellan tillgång och efterfrågan i varje ögonblick för att elnätet ska fungera optimalt. 
Obalans kan inträffa dels på grund av variationer i förnyelsebara energikällor och dels på 
grund av skillnad i hur mycket el som produceras och hur mycket el som efterfrågas av 
konsumenterna.  För ett elnät innebär detta att spänningen varierar och gör det svårt att 
behålla den stabilitet som krävs (ABB, 2011e).  
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8 Bostäders energianvändning  
 
I ett bostadshus uppdelas energianvändningen i olika kategorier: uppvärmning, värmning av 
tappvatten, hushållsel och fastighetsel.  El till belysning och apparater i lägenheterna benämns 
hushållsel, den betalar hushållen för. Hushållselen bidrar även till värmen i lägenheten på 
grund av värmeförluster i apparaterna. Fastighetselen omfattar exempelvis hissar, ventilation, 
allmänbelysning samt tvättstuga (Boverket, 2009a). 
 
Olika hus, beroende på deras isolation, förbrukar olika mänger av dessa energislag. I äldre, 
det vill säga normalisolerade, hus används främst energin till uppvärmning av bostäderna. I 
nya, exempelvis passiva eller aktiva, hus går störst del av energin till hushållselen samt till 
värmning av tappvattnet. Detta eftersom de är välisolerade (Boverket, 2009a). Vanliga hushåll 
har dålig isolering, därför går den största andelen energi åt uppvärmning av hushåll. I Norra 
Djurgårdsstaden kommer Aktiva hus, respektive passivhus byggas. Dessa typer av byggnader 
kommer minska den årliga energiförbrukningen oerhört.  
 

8.1 Passivhus 
Passivhus är en definition på lågenergihus. Dessa har en avsevärt bättre prestanda än 
nybyggnadskraven som Boverket definierar i sina byggregler. För passivhus måste krav på 
energieffektivitet uppfyllas, däribland finns krav på mängd levererad energi. Detta för att 
hämma användningen av köpt energi, exempelvis varmvatten och driftsel (Energieffektiva 
byggnader, 2009). 

Passivhus behöver väldigt lite energi för uppvärmning av byggnaden, jämfört med ett 
genomsnittligt hus. Ungefär en femtedel av värmeenergin av dagens byggnadskrav är köpt 
hos passivhus. Resten av värmen fås från instrålad sol, värme från människorna i byggnaden 
och spillvärme från matlagning samt apparater i hushållet. Gratisenergin utgör approximativt 
72,5 % av energin som krävs för uppvärmning av huset. Ett passivhus måste uppnå fastställda 
grundkrav, däribland att byggnaden kräver 10 W tillförd värmeeffekt per kvadratmeter vid 
+20 grader Celsius inomhus, under den kallaste dagen på året. Därutöver skall byggnaden 
vara lufttät, den får läcka maximalt 0,3𝑙/𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑣𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 luftomsättningar vid ± 50𝑃𝑎 
tryckskillnad (Passivhuscentrum, 2012). 

 

8.2 Aktiva hus 
Aktiva byggnader är en vidareutveckling av ”smarta hus”, den aktiva byggnaden fattar egna 
beslut om energianvändning. Syftet med aktiva hus är inte bara att spara energi, utan också att 
använda den vid rätt tillfälle. En display i huset visar när det finns god tillgång till billig grön 
el. Målet med aktiva hus är att öka energieffektiviseringen. Därutöver minskar aktiva hus 
belastningstopparna, det vill säga de perioder på dygnet då energi förbrukas som mest, i 
elnätet. Istället för att exempelvis tvätta efter middagen, aktiverar huset automatiskt 
tvättmaskinen under dagtid eller på natten då elen är som billigast.  
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Aktiva hus har smarta styrningsfunktioner som anpassar belysning, fläktar, värme och övriga 
maskiner i hushållet efter brukarens behov och minskar därmed energiförbrukningen. Ett 
exempel är sensorer som kan anpassa värmesystem efter om det finns någon i rummet eller 
inte. På ett likadant sätt kan belysningen regleras beroende på hur mycket solen lyser in i 
rummet, eller släckas om ingen är närvarande (ABB, 2011a). Se Figur 15 för en tydligare bild 
av hur ett aktivt hus är sammansatt. 
 
Via systemet kan konsumenten, till exempel, lägga en energiorder när denne vill diska. Istället 
för en startknapp har man en färdigknapp på diskmaskinen. Med andra ord, istället för att 
bestämma när diskmaskinen ska starta, beslutar konsumenten när disken senast ska vara 
färdigdiskad. Maskinen startas när belastningstopparna är som minst. Detta leder till en jämn 
belastning i nätet (ABB, 2011b).  
 
För att de enskilda fastighetsägarna ska få någon form av ”payback” för detta, är det en 
förutsättning att marknadsmodellerna förändras. Idag kostar elen för konsumenterna lika 
mycket oberoende av när elen förbrukas. I framtiden kommer elprisnivån att fungera som 
aktiemarknaden, där samhället och miljön vinner på att välja när elen ska förbrukas, lagras 
eller eventuellt säljas (ABB, 2011b). 
 

 
Figur 15: Exempel på Aktivhus (Källa: folkecenter, 2012 ) 
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8.3 Energianvändning och interna värmetillskott 
Den genomsnittliga energianvändningen i Sverige är ca 150 kWh/𝑚2 per år för uppvärmning 
och ca 40 kWh/𝑚2 per år för hushållsel. Energibehovet för en genomsnittlig lägenhet på 90 
𝑚2 är totalt 17’200 kWh per år, där energibehovet för värme är 13’600 kWh och för el 3600 
kWh. (Energimyndigheten, 2010b) Detta motsvarar 191 kWh/𝑚2 per år. Aktiva hus 
respektive passivhus sänker energianvändningen till ca 80-90 kWh/𝑚2 per år exklusive 
fastighetsel (Henriksson, 2012. För värmebehov och tappvarmvattenbehov i passiva samt 
aktiva hus, se Figur 16. Anledningen till att energianvändningen i ett passivt hus är så lågt i 
jämförelse med ett konventionellt hus, är dels för att den bra isoleringen hindrar kyla från att 
komma in i byggnaden, dels för att de interna värmetillskotten från exempelvis 
hushållsapparater inte läcker ut genom väggar och fönster. Denna information kommer 
användas vid beräkningar av Norra Djurgårdsstadens energianvändning samt värmebehov.  
 
Byggnaderna i Norra Djurgårdsstaden är ännu inte färdigbyggda, därför kommer 
energiförbrukning uppskattas enligt energianvändningen ovan. Ett genomsnittligt 
flerbostadshus består av källare samt tre våningar, har en uppvärmd area på 1426 𝑚2 och 
innehåller 14,55 lägenheter med i genomsnitt 1,7 personer per lägenhet (Boverket, 2012). 
 
Värme från elektriska apparater och människor skapas hela tiden, denna värme förloras 
vanligtvis, men i passiva och aktiva hus kan denna värme utnyttjas. Lampor, kyl, frys, 
tvättmaskiner, diskmaskiner, TV, spis och människor är exempel på sådana system som avger 
outnyttjad värme. Det största värmetillskottet sker under morgonen och kvällen då 
hushållsägare är hemma och fler aktiviteter sker, såsom städning och matlagning. Som Figur 
16 visar, är det interna värmetillskottet i smarta hus och vanliga hus nästan detsamma, 
skillnaden är att smarta hus tar vara på denna värme. På grund av detta minskas den köpta 
värmen för smarta hus. 

 

Figur 16: värmetillskott, tappvarmvatten behov samt värmebehov för passivhus, respektive vanlig hus, (källa: 
Data från VIP+) 
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9 Laddstolpar för elbilar 
 

För elbilar finns det flera olika nivåer av laddning 
beroende på hur snabbt laddningen går. Idag laddar 
bilarna ofta enfas 10 eller 16 A vilket motsvarar 
2,3-3,7 kW, detta är så kallad långsamladdning, 
dock även kallad normalladdning, som tar runt 6-9 h 
när ett batteri är tomt. En timmes laddning ger 1 till 
2 mils körsträcka för elbilar med en elförbrukning  
på 2 kWh per mil. Vid snabbladdning kan vissa 
bilar ladda upp till 80 % av batteriets kapacitet på 
15-30 min, vid likströmsladdning och en effekt på 

50 kW. De flesta elfordon idag kan långsamladdas genom att anslutas till ett vanligt eluttag 
för hushållsel. De flesta Laddningsstationer som existerar i dagsläget har endast en kapacitet 
att utföra en långsamladdning. Därför är det praktiskt att ladda bilen över natten, Figur 17 
visar ett exempel på hur laddstolpar kan integreras i bostadsområden. För att kunna korta ned 
laddningstiderna krävs högre laddningseffekt än vad de vanliga laddningsstationerna klarar av 
idag. Vid semisnabb laddning, är laddningseffekten ungefär tre till fem gånger så hög som vid 
långsam laddning. En timmes semisnabb laddning ger en ungefärlig körsträcka på 3 till 5 mil. 
Vid semisnabb laddning blir laddeffekten ca 11 kW, vilket ökar en timmes laddning till 3-5 
mils körsträcka (svensk Energi, 2010). Medelsvensken åker 50 km per dygn, vilket motsvarar 
ett energibehov på 10kWh för en elbil som behöver 2 kWh per mil. 

 

 
Figur 18: andel elbilar i Sverige (källa: Stockholmstad, 2012g ) 

 
År 2011 var andelen sålda miljöbilar 30 % på bilmarknaden, varav 9,4 % var elbilar (Fortum, 
2012; Stockholmstad, 2012g). Se Figur 18 för den procentuella andelen elbilar som sålts i 
Sverige de senaste tio åren.   

Figur 17 Exemplifierande bild av hur laddstolpar kan 
integreras i bostadsområden (källa: etron, 2012) 
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10 Metod 

10.1 Modell  
Systemen är uppdelade i solceller, solfångare, kombinationer samt hybrider med diverse 
underkategorier. En energianalys av var och en av de olika systemen kommer att genomföras, 
där energisort (solel eller solvärme) och tillförd effekt kommer att beaktas. Beräkningen utgår 
sedan från tekniska specifikationer för solenergisystemen, takarean för Norra 
Djurgårdsstaden, skuggning och andra förluster samt solinstrålning för den aktuella orten. 

Även en ekonomisk kalkyl kommer att genomföras. Huvuddelen består av en beräkning av 
livscykelkostnaden av de olika systemen.  

Slutligen skall två scenarion presenteras: det mest energieffektiva systemet för Norra 
Djurgårdsstaden samt det mest ekonomiskt hållbara systemet för området. 

Se Figur 19 för en bättre överblick av modellen. 
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Figur 19: Arbetsmodell 

 

I modellen ingår solceller, solfångare, PV/T samt pellets i “solenergisystem”, som i sin tur är 
kopplat till både energianalysen och ekonomianalysen. För förklaring av de olika typerna av 
indata samt deras tillhörande geometri i modellen, se Figur 20. 
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Figur 20: Indata 

 

En lista över in parametrarna redovisas nedan: 

LCC 

*Underhålls- och 
driftskostnad 

*Brukstid 

*Kalkylränta 

*Miljökostnad 

*Investeringskostnad 

*Energikostnad 

Energibehov 

*Antal elbilar 

*Arbetsplatsernas och 
bostädernas totala area 

*Energianvändning i 
passiva hus 
*Laddningseffekt 

*Elbilens 
energianvändning                                                                                      

  Energiproduktion 

*Norra Djurgårdsstadens 
takarea 

*Solinstrålning 

*Yttre förluster 
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10.2 Ekonomianalys 
De olika solenergisystemen som kommer användas i Norra Djurgårdsstaden är ännu ej valda, 
eftersom stadsdelen fortfarande är i planeringsstadiet. Därav försvåras uppskattningen av 
budgeten. Detta resulterar i att en estimering av mängden moduler och vilka solenergisystem 
som skall köpas in kompliceras. För att försöka komma underfund med vilka system som 
eventuellt lönar sig, skall livscykelkalkylen för diverse system beräknas och jämföras med 
varandra i resultat- och diskussionsdelen. Kostnaden för solenergisystemen kommer även 
jämföras med kostnaden för köpt energi. 

10.2.1 Livscykelkostnad 

Vid satsningar på långtidsinvesteringar, såsom solceller eller solfångare måste den produkt 
som har lägst energikostnad och billigast att underhålla tas hänsyn till, inte bara den som 
kostar minst vid köpet. Därför är energikostnader under produktens livslängd, 
investeringskostnader för produkten och underhållskostnader för produkten under dess 
livslängd de viktigaste parametrarna att fästa avseende vid. Med livscykelkostnaden (LCC) 
kan den totalkostnaden för produkten under hela dess livstid beräknas.  

 

För att kunna uppskatta livscykelkostnaden för investeringen måste alla faktorer, som 
tillsammans utgör den totala livscykelkostnaden, räknas samman (Energimyndigheten, 
2011c). Ekvationerna 3, 4 och 5 nedan förtydligar beräkningsmetoden: 

 

𝐿𝐶𝐶𝑡𝑜𝑡 = 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 + 𝐿𝐶𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 + 𝐿𝐶𝐶𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 3. 

𝐿𝐶𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 = å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 ×  𝑛𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 4. 

𝐿𝐶𝐶𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 = å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 ×  𝑛𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 5. 

 

𝐿𝐶𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖är energikostnaden för hela produktens livslängd. Underhålls- och servicekostnaden 
under produktens livslängd definieras som 𝐿𝐶𝐶𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙. Nuvärdesfaktorn för 𝐿𝐶𝐶𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 är 
ej densamma som för 𝐿𝐶𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖, detsamma gäller för den årliga energikostnaden. I 
energikostnaderna ingår fasta avgifter, energiavgifter och straffavgifter. 

Naturligtvis finns det andra metoder att använda för att beräkna om investeringen kommer att 
löna sig. Fördelen med LCC kalkylen är att årskostnaderna kan beräknas enskilt och sedan 
summeras ihop, samt att den tar hänsyn till inflationen och räntan. Ekvation 6 ger en bättre 
förklaring av LCC kalkylen: 

 

𝐿𝐶𝐶 = ∑(𝐶𝑖𝑐 + 𝐶𝑖𝑛 + 𝐶𝑒 + 𝐶𝑜 + 𝐶𝑚 + 𝐶𝑠 + 𝐶𝑒𝑛𝑣 + 𝐶𝑑) 6. 
  

Där 𝐶𝑖𝑐 är initialkostnaden, 𝐶𝑖𝑛 är installations- och driftsättningskostnader, 𝐶𝑒 är 
energikostnader, 𝐶𝑜 är driftskostnad, 𝐶𝑚 är underhålls- och reparationskostnad, 𝐶𝑠 är kostnad 
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för stilleståndstid, 𝐶𝑒𝑛𝑣 är miljökostnad (förorening som orsakas av produkten) och 𝐶𝑑 är 
kostnad för urdrifttagande (Energimyndigheten, 2010a).  

 

10.2.2 Parametrar för inmatning:  

1. Kalkylränta: kalkylränta är ett mått för att beräkna om de betalningar som ska göras i 
framtiden till dagens penningvärde.  

2. Investeringskostnader: är den kostnad som behövs för att inleda investeringen, denna 
kostnad är oftast en engångsavgift.  

3. Energikostnad: är elkostnaden per år för produkten, se ekvation 7 och 8. 
 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛 = 𝐸𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒𝑡 × 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 7.  

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 = 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 × 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑 8. 

 

4. Årlig underhållskostnad: i årlig underhållskostnad ingår alla övriga driftskostnader för 
att produkten ska fungera årligen. 

5. Miljökostnad: kostnader för avveckling eller andra miljörelaterade kostnader.  
6. Restvärde: produktens ekonomiska värde vid bruk tidens slut. Detta kan beräknas med 

nuvärde (Present Value) metoden: 
 

     𝑃𝑉 = ∑𝐶𝑝𝑥 9.  

 

Ett Excelprogram, baserad på ovanstående ekvationer har använts för att beräkna 
livscykelkostnaderna för respektive teknik. Se Bilaga 3 (Energimyndigheten, 2010a).  
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10.3 Energianalys 
Noggranna beräkningar för solceller och solfångare är komplicerade, dessutom varierar 
mätdata för olika parametrar i systemet beroende på områdets väder och temperatur, därför 
måste generella förenklingar utföras vid beräkningarna. Projektet ”Norra Djurgårdsstaden” 
befinner sig i ett tidigt utvecklingsstadium, de framtida solenergisystemen i stadsdelen är ännu 
inte bestämda, detta medför till bristande information gällande mätdata. Därför skall en 
allmän metod om energianvändning i byggnader stå till grund för energianalysen: 
”Byggnadens specifika energianvändning” (Boverket, 2009b). Denna metod förklaras nedan. 
Den specifika energianvändningen för byggnaden ger en referens till mängden energi som 
solenergisystemen genererar, vilket leder till en större förståelse för om systemen uppfyller 
stadsdelens energibehov eller ej. Likväl önskar Stockholmsstad att byggnaderna i Norra 
Djurgårdsstaden ska producera 30 % egengenererad energi (Henriksson, 2012), detta krav 
kommer därför ligga till grund för om ett solenergisystem godkänds som tillräckligt eller ej i 
diskussionsdelen av rapporten. Vid energiberäkningar måste flera variabler tas hänsyn till för 
att uppnå en större noggrannhet i analysen. Dessa variabler ingår i kategorierna lokalisering, 
horisont, geometri och yttre förluster. Se Figur 21. 

 

 
Figur 21: För ökad noggrannhet vid beräkning av solenergiteknikers el- och värmeproduktion (källa: 
solelprogrammet, 2012). 

 

Nedan kommer dessa kategorier att förklaras ytterligare. 

10.3.1 Lokalisering 

Positionen, latitud och longitud, påverkar naturligtvis solinstrålningen. Norra 
Djurgårdsstadens position på den sfäriska jordytan är (latitud, longitud)=(59.3°, 18.1°) 
(Satellitkarta, 2012). Instrålningsdata, från 2011, för Norra Djurgårdsstaden finns i Bilaga 1. 
Den årliga standardavvikelsen för den instrålade solenergin är 6 % (Solelprogrammet, 2012). 

10.3.2 Horisont 

 Skuggningens påverkan på modulavståndet  10.3.2.1

Se 5.1 för information om skuggningens roll vid montering av solenergimoduler och hur detta 
påverkar de yttreförlusterna för solfångare och solceller. Ekvation 10 definierar 
skugglängden, Ph, som kommer vara en väsentlig parameter vid beräkning av avståndet 
mellan modulerna. Detta kommer avgöra hur många moduler som ryms i Norra 
Djurgårdsstadens. 
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𝑃ℎ = 𝐴 ∙ cos𝛽 + 𝐷 + 𝐴 ∙ 0,1 ∙ cos𝛽 10. 

Där 𝐴 är höjden. Se Figur 33 för definitioner av parametrarna. För beräkningar, illustrerade 
definitioner och härledningar av skugglängden se Rubrik ”13.1.1 Skuggning”. 

Projicering på horisontalplanet ger approximativt den nord-sydliga komponenten 𝐴 ∙ 0,1 ∙
cos𝛽. Se Rubrik ”13.1.1 Skuggning”. Detta medför att avståndet mellan plattorna, D, kan 
uttryckas som en funktion av skugglängden Ph, höjden på plattorna A och lutningsvinkeln 𝛽. 

 

𝐷 = 𝑃ℎ − 𝐴 ∙ cos𝛽 − 𝐴 ∙ 0,1 ∙ cos𝛽 = 

= 𝑃ℎ − 𝐴 ∙ cos𝛽 ∙ (1 − 0,1) = 𝑃ℎ − 𝐴 ∙ cos𝛽 ∙ 0,9  11. 

Marsmånads skugga valdes som utgångsläge vid val av avståndet, D, mellan modulerna. 
Denna skugglängd utnyttjades i beräkningarna. Detta eftersom skuggorna är längre under 
våren än under sommaren, vilket bidrar till ökade förluster om skuggorna skymmer solen. 
Ekvation tio inkluderades i Matlab-beräkningarna, se 13.2. Avståndet för marsmånad, enligt 
beräkningarna, stämde dessutom överens med rekommenderade värden för modulavståndet i 
industrin (solelprogrammet, 2012).  

Höjden 𝐴 i ekvation 10 omdefinieras nu till 𝐴 = ℎ för att underlätta förståelsen vid 
vidareberäkningar. Basen definieras som  𝑏. En solcell eller solfångare, i fallet då dessa 
placeras i rader bakom varandra, tar upp en yta: 

𝑆 = 𝑏 ∙ ℎ cos𝛽 + 𝑏 ∙ 𝐷  12. 

Detta innebär att den maximala mängden moduler, N, som får plats på den totala takarean i 
Norra Djurgårdsstaden är (Appelbaum och Bany, 1978): 

𝑁 = 𝐴𝑟𝑒𝑎𝑡𝑎𝑘
𝑆

  13.  

 Markreflektion 10.3.2.2

Eftersom olika underlag och material inte reflekterar lika mycket måste en varierande 
reflektionskonstant tas med i beräkningarna av energiproduktionen. För detaljerad 
information om markreflektion se Rubriken Diffust ljus och den diffusa strålningens påverkan 
av markreflektion och snö. Bilaga 4 redovisar reflektionskonstantens värde epsilon för årets 
12 månader. Reflektionskonstanten kommer att tas med i beräkningarna för 
energiproduktionen för diverse solenergisystem. 

10.3.3 Geometri 

Modullutningen sätts till den rekommenderade lutningen 35  (European commission, 2012). 
Orientering, det vill säga vilket väderstreck som modulen skall riktas mot, väljs till 
söderriktning. 

10.3.4 Yttreförluster 

Förluster på grund av reflektion sätts till 7.6 % för solceller. Andra yttre förluster är smuts, 
molnighet och minskad instrålning på grund av snötäckta moduler. Yttre förluster på grund av 
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smuts ligger mellan 1 och 8 % per år. Ungefär 3 % av solinstrålningen förloras på grund av 
snö under en snörik vinter (solelprogrammet, 2012). Eftersom molnighet påverkar den globala 
strålningen, räknas den in i den globala strålningens variation i känslighetsanalysen. 

10.3.5 Byggnadens energibehov 

För att veta hur mycket energi i form av värme som måste produceras, måste därinnan 
energianvändningen uppskattas (Boverket, 2009b). Det totala energibehovet i form av värme 
för Norra Djurgårdsstaden beräknas enligt ekvation 14. 
 
𝐸ℎ𝑢𝑠 = 𝐸𝑣ä𝑟𝑚𝑒 + 𝐸tappvarmvatten  14. 
 
Värmebehovet för byggnader per månad kan uppskattas med: 
 
𝐸𝑣ä𝑟𝑚𝑒 = 𝐸𝑙ä𝑔𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡 ∙ 𝑁𝑙ä𝑔𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟 + 𝐸𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠𝑒𝑟 ∙ 𝑁𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠𝑒𝑟 15. 
 
Och för tappvarmvatten gäller:  
 
𝐸tappvarmvatten = 𝐸𝑙ä𝑔𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡 ∙ 𝑁𝑙ä𝑔𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟 + 𝐸𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠𝑒𝑟 ∙ 𝑁𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠𝑒𝑟 16. 
 
För dessa ekvationer är 𝐸𝑙ä𝑔𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡/𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠𝑒𝑟 energibehovet per månad av respektive slag.  
𝑁𝑙ä𝑔𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟/𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠𝑒𝑟 är antalet lägenheter respektive arbetsplatser-.  
 

10.3.6 El till laddstolpar  

Andelen el som ska användas till elbilar kan beräknas genom att uppskatta antalet elbilar i 
Norra Djurgårdsstaden. Dessutom måste elbehovet per bil beräknas. Elbehovet för elbilar per 
år kan bestämmas med ekvation 17. För mer information om beräkningar av elproduktion för 
laddstolpar se Rubriken ”Elbehov för laddstolpar”. 

𝐸𝑡𝑜𝑡 = 𝐸𝑒𝑙𝑏𝑖𝑙 ∙ 𝑁𝑒𝑙𝑏𝑖𝑙 ∙ 365  17. 

 

10.3.7 Energiproduktion av de olika solenergisystemen 
För att kunna beräkna antalet moduler som kan installeras i Norra Djurgårdsstaden måste 
avståndet, D, mellan modulerna (Ekvation 19.) och ytan som modulerna upptar beräknas. Se 
Rubriken Skuggning för ytterligare beräkningar. För antalet moduler se ekvation 18. 
 

  𝑁 = 𝐴𝑟𝑒𝑎𝑡𝑎𝑘
𝑆

=
𝐵𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑𝑠𝑎𝑟𝑒𝑎=10000∙ 100𝑚2

7𝑣å𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟+30000∙
25𝑚2

7𝑣å𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟

𝑆=𝑏∙ℎ cos𝛽+𝑏∙𝐷
 18. 

 
Där 𝐷 är: 
 
𝐷 = 𝑃 − 𝐴 ∙ cos𝛽 ∙ 0,9 = �𝑃𝑥 + 𝑃𝑦� − 𝐴 ∙ cos𝛽 ∙ 0,9 
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= �𝐴 ∙ sin𝛽 ∙ sin𝛾
tan𝛼

+ 𝐴 ∙ �cos𝛽 + sin𝛽 ∙ sin𝛾
tan𝛼

�� − 𝐴 ∙ cos𝛽 ∙ 0,9 = [𝐷ä𝑟 𝐴 = ℎ] =

�ℎ ∙ sin𝛽 ∙ sin𝛾
tan𝛼

+ ℎ ∙ �cos𝛽 + sin𝛽 ∙ sin𝛾
tan𝛼

�� − ℎ ∙ cos𝛽 ∙ 0,9.  19. 

 
Ekvation 18 och 19 gäller för alla sorters moduler som kommer att användas i vid 
beräkningarna i rapporten.  
 

 Solceller  10.3.7.1

För att beräkna elproduktionen för solceller har programmet PVGIS utnyttjats. Programmet 
skapades av den Europeiska kommissionen för att förstärka och förtydliggöra allmänhetens 
kunskap om solceller. PVGIS räknar ut elproduktionen för de fotovoltaiska solcellerna, 
monokristallina och polykristallina (European Commission, 2012).  

Den viktigaste parametern i PVGIS är instrålningen. Programmet använder instrålningsdata 
från lokala mätningsstationer. Programmet begagnar algoritmer för att uppskatta den diffusa 
och reflekterande strålningen, beroende av väder och lutning på modulen. Skuggning och 
externa förluster tas också hänsyn till. Den dagliga instrålningen beräknas genom integrering 
av den beräknade irradiansen med regelbundna tidsintervall under dagen. Programmet räknar 
dessutom ut 𝐷/𝐺 förhållandet noggrant, där D står för den diffusa instrålningen och G för den 
globala instrålningen. 

Beräkningssteg i programmet sker som följande. För det första beräknas den globala 
strålningen på en horisontell yta. För det andra beräknas geografisk interpolering av ”klar 
himmel” (inget moln) index och beräkning av rasterkartor (grid, eller rutmönster på kartan) av 
den globala strålningen på en horisontell yta. För det tredje beräknas den diffusa delen av den 
globala instrålningen vid mulet väder. Till sist görs en noggrannhetsbedömning av resultatet. 

Indata som behöver skrivas in är modulens lutning, de exakta koordinaterna för modulens 
placering, typen av solcell samt Azimut. 

De antagna förlusterna som programmet PVGIS tar hänsyn till, är förluster på grund av vädret 
och beräknas till 12.1 %, förluster på grund av reflektion som uppskattas till 7.6 %, samt 
övriga förluster i solcells moduler och kablar som blir 10.0 %.  

För beräkningar av solcellernas elproduktion se Bilaga 5 samt Rubriken ”Matlab-
beräkningar”.  

 

 Solfångare och PV/T 10.3.7.2

För de olika sorters solfångare och PV/T-hybrida system kan energiberäkningen utföras med 
hjälp av ekvation 20. Denna ekvation är sammanställd av grundläggande fysiklagar.  

𝐸𝑠𝑜𝑙𝑓å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑒 = 𝑁 ∙ 𝜂 ∙ (Direktinstrålning + Diffusinstrålning ∙ ε) ∙ (1 − κ) ∙ δ ∙ b ∙ h           20. 

Där N är antalet moduler som kan få plats i Norra Djurgårdsstaden, som redovisats i ekvation 
20. Verkningsgraden 𝜂, är en genomsnittlig verkningsgrad hämtad från diverse vetenskapliga 
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artiklar. Variabeln δ, är en procentenhet som redovisar solfångarnas oskuggade yta, minimal 
skuggning kommer att antas vara 0 % och maximal skuggning 10 %, denna variabel bidrar till 
förluster. Smuts på solfångarna samt solcellerna/solfångarna ger förluster, κ, på 1-8 %. 
Reflektionskonstant ε, är tagen från Bilaga 4. För mer information om reflektionskonstantens 
inverkan på den diffusa instrålningen se 4.1.2. 

För PV/T-hybrida system beräknas den totala energiproduktionen, till skillnad från solfångare 
då bara värmeproduktionen beräknas. För PV/T har även förhållandet mellan del el och värme 
som producerats beräknats, vilket är 5,1: 1 (SCI-network, 2007). För beräkning av solfångare 
och PV/T-system se 13.1.4 och 13.1.6 samt ”13.2 Matlab beräkningar”. För inputdata om 
solinstrålning samt altitud och azimut, se Bilaga 1 och Bilaga 2, som även tas med i 
beräkningarna. 

För den totala energi produktionen multipliceras respektive värde med N stycken moduler. 
Vid behov av en tydligare förklaring se Rubriken ”Energibehovet I Norra Djurgårdsstaden”, 
för exakta beräkningar se Rubriken ”Matlab beräkningar”. 

 

10.3.8 Värmebehov för sommar respektive vinter 

Under sommarhalvåret utnyttjas ej energin till uppvärmning av byggnader, därför behövs 
endas värme från solfångare till tappvarmvatten. Se Rubriken Energibehovet I Norra 
Djurgårdsstaden för resonemang samt exakta beräkningar. Figur 22 illustrerar det totala 
värmebehovet per månad under ett år. 

 

 
Figur 22: Värmebehovet under ett år 

 

För att beräkna mängden värmeenergi som byggnader behöver under ”kalla-perioder”, 
respektive ”varma-perioder” kommer ekvationerna 21 och 22 att användas. 

𝐸𝑘𝑎𝑙𝑙𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 = 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 + 𝑡𝑎𝑝𝑝𝑣𝑎𝑟𝑚𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 21. 

𝐸𝑣𝑎𝑟𝑚𝑝𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 = 𝑡𝑎𝑝𝑝𝑣𝑎𝑟𝑚𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣  22. 
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10.4 Antaganden 
Nedan redovisas de antaganden som tas med i beräkningarna. 

10.4.1 Takarea 

Husens area uppskattas eftersom endast en liten del av Norra Djurgården har byggts, resten är 
fortfarande i planeringsstadiet. Men med tanke på befintlig information från Stockholms Stad 
kan man uppskatta en ungefärlig takarea för hus och kontor i stadsdelen. Eftersom 
information om att takbyggnaderna är ungefär desamma i hela Norra Djurgårdsstaden, antas 
det att husen kommer byggas på ett anpassat sätt för installation av solenergitekniker, där 
husen inte skuggar varandras tak. 

10.4.2 Tekniker 

De solenergisystem som tas upp i rapporten kommer antas att vara installerade vid rätt vinkel 
för maximal absorption av solstrålning för respektive teknik. Verkningsgraderna för 
solenergiteknikerna antas vara konstant och oberoende av temperaturändringar i och utanför 
systemet. Solinstrålningen antas stämma med år 2011. 

10.4.3 Kalkylräntan och inflationsräntan 

Andra antaganden som kommer att behövas är kalkylräntan och inflationsräntan för 
respektive teknik. Enligt riksbanken ligger inflationsräntan för 2012 på 1,5 % (Riksbanken, 
2012), kalkylräntan på 5,5 %. En variation på 0,5 % kommer att tas hänsyn till i 
känslighetsanalysen. 

10.4.4 Service och underhållskostnaden 

Service och underhållskostnaden för solenergisysten är minimal, eftersom dessa tekniker är 
enkla plattor utan rörliga delar. Därför är underhållskostnaden för dem inte en stor summa och 
kommer antas vara 100kr per år i beräkningarna (Svensksolenergi, 2012). 
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10.4.5 Elpriset 

Elpriset varierar väldigt mycket beroende på vädret och konsumtionen, NordPoolSpot har 
dock uppskattat elpriset till 0,54 kr/kWh. Därför antas elpriset ligga på 0,54 kr/kWh utan 
variation i rapporten. Figur 23 visar variationen i elpriset (i kr/MWh) till 2012 (NordPoolSpot, 
2011): 

 
Figur 23: Elprisutvecklingen i Kr/MWh och år (Källa: NordPoolSpot, 2011) 

 

10.4.6 Laddstolpar 

Vid beräkning av energibehovet för laddstolpar kommer andelen elbilar i Norra 
Djurgårdsstaden antas vara proportionell mot andelen elbilar i Stockholm, det vill säga 9,4 % 
av alla miljöbilar, som i sig utgör 40 % av bilarna i kommunen. Förhållandet bilar per bostad 
antas vara 1:1. Dessutom antas antalet anställda, i arbetsplatser som befinner sig i Norra 
Djurgårdsstaden, vara 30’000, varav 5 % antas bo i området och 95 % antas bo utanför och 
därmed ha behov av bil. Av dessa 95 % anställda antas 3,76 %, det vill säga 9,4 % av de 40 % 
som äger en miljöbil, köra en elbil till jobbet varje dag. Se Rubriken Elbehov för laddstolpar 
för exakta beräkningar och antaganden, vid behov av förtydligande.  
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10.5 Begränsningar  
 

10.5.1 Tekniker 

I beräkningarna kommer endast sex av de åtta solenergitekniker som rapporten tar upp att tas 
hänsyn till i analysen. Detta eftersom amorfa tunnfilmsolcellen inte skulle kunna producera 
tillräckligt med el som behövs i Norra Djurgårdsstaden. Den paraboliska solfångaren tas inte 
med i metoden eller beräkningar eftersom den är svår att integrera med byggnaderna, detta 
eftersom systemets teknik är alldeles för komplicerad. Solvärme och pellets kommer ej tas 
med i beräkningarna då pellets anses vara ett tillräckligt miljövänligt alternativ for Norra 
Djurgårdsstaden, enligt ABB. 

 

10.5.2 Norra Djurgårdsstaden 

Rapporten kommer inte analysera läget i Norra Djurgårdsstaden grundligt eftersom stadsdelen 
fortfarande är under konstruktion. Viss data för denna rapport saknas, då de flesta tekniker 
och utrustning ännu inte är valda av Stockholms stad för projektet. Rapporten är därmed 
begränsad att föreligga på en mer teoretisk än en praktisk nivå. 

 

10.5.3 Solcellers begränsningar 

Vid beräkningar på solceller måste en stor mängd parametrar tas hänsyn till, bland de 
viktigaste parametrarna är följande.  

   

 Reflektion mot modulens glasyta 10.5.3.1

I verkligheten kommer en del solstrålning in i solcellsmodulen med låga infallsvinklar, inte 
bara vinkelräta, då reflekteras en högre procent solstrålning. Detta minskar tillgänglig energi 
med 3 % per år för lutade ytor (Solelprogrammet, 2012).  

  Mulet eller molnigt 10.5.3.2

Vid mulet eller molnigt väder kan molntäckets tjocklek variera väldigt mycket. En modul vid 
dessa konditioner kan producera allt mellan några få procent till 30 % av vad man skulle ha 
fått om det inte varit mulet. Under veckolånga perioder i december kan solelproduktionen 
ligga på noll, då solen inte skiner (Solelprogrammet, 2012). Dessa faktorer begränsar 
precisionen på noggrannheten i beräkningarna. 
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10.5.4 Solfångares begränsningar 

En solfångares effekt är störst, när solstrålarna träffar den vinkelrätt, det vill säga då 
lutningsvinkeln är noll och solen står högt på himlen, detta gäller framförallt plana solfångare 
(Illustrerad vetenskap, 2011). Vilket leder till att förluster uppstår, dessa tas dock inte upp på 
grund av begränsad information om osäkerheten. 

 

 Temperaturberoende 10.5.4.1

Solfångare och solceller har ett temperaturberoende. Plana solfångare har ett större 
temperaturberoende är vakuumrör. Anledningen till detta är att vakuum ger en väldigt effektiv 
värmeisolering, detta innebär att vakuumrörsolfångaren blir alltmer överlägsen den plana 
solfångaren ju mer temperaturen ökar. Dessa variationer av prestation på grund av varierande 
inner- och yttertemperaturer är alldeles för svåra att ta hänsyn till vid en förenklad modell som 
den i rapporten, därför begränsas noggrannheten ytterligare och en osäkerhet i slutresultaten 
uppstår (Svensk Solenergi, 2012). 
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11 Resultat, känslighetsanalys och diskussion 

11.1 Resultat och diskussion 
För att skilja på det teoretiskt optimala systemet ur ett energiperspektiv och den realistiskt 
mest lönsamma lösningen ur både ett ekonomiskt och ett energiperspektiv, har resultaten 
delats upp i två kategorier nedan.  

 

11.1.1 Resultat och diskussion för energianalys 

I Tabell 1 redovisas det maximala antalet moduler av respektive system som får plats på 
Norra Djurgårdsstadens takyta. Dessutom visar tabellen mängden energi respektive 
solenergisystem genererar per modul. Utifrån detta har den maximala mängden energi som 
kan produceras beräknats, både inklusive och exklusive yttre förluster. För information om 
yttre förluster se Rubriken Yttreförluster. För solfångare och PV/T system har beräkningar 
utförts i Matlab, för resonemang och beräkningsmodeller se Rubriken Begränsningar samt 
Rubriken Matlab beräkningar. 

 
Tabell 1 presenterar antal moduler, årlig produktion per modul och total årsproduktion inklusive samt 
exklusive yttre förluster för respektive system. 

 

Figur 24 och Figur 25 redovisar elproduktion för polykristallina respektive monokritallina 
solceller, per månad och modul. Figurerna visar tydligt att mängden genererad el är försumbar 
under vinterhalvåret, då elen behövs mest för bland annat belysning. Det är påtagligt att 
mängden producerad el som redovisas i Tabell 1 är  genererad under vår- och 
sommarmånaderna, detta ses klart i Figur 24 och Figur 25. Se Bilaga 5. 
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Figur 24: visar energiproduktionen per månad för en polykristallina solcell. 

 

  

Figur 25 visar energiproduktionen per månad för en monokristallina. 

 

Figur 26, Figur 27 och Figur 28 visar den teoretiskt ideala energiproduktionen i kWh per 
månad per modul, detta för PV/T-system, vakuumrörsolfångare samt plana solfångare. Även 
här ses tydligt att nästan all värme genereras mellan mars och september månad. PV/T-
modulen producerar både värme och el, den totala energin har slagits ihop till ett värde per 
månad. För detaljerad information om PV/T-systemens energiproduktion, se Tabell 3. 
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Figur 26 visar den teoretiskt ideala energiproduktionen i kWh per månad för ett PV/T. 

 
Figur 27: Visar den teoretiskt ideala energiproduktionen i kWh per månad för en vakuumsolfånga. 
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Figur 28: visar den teoretiskt ideala energiproduktionen i kWh per månad för en plan solfångare. 

Plana solfångare producerar ungefär 73% av värmen som vakuumrörsolfångare lyckas 
producera. Vakuumrörsolfångare genererar mer än både plana solfångare och PV/T-system. 

Enligt beräkningar, se Rubriken Energibehovet I Norra Djurgårdsstaden, behöver 35GWh/år 
produceras för att täcka energibehovet för uppvärmning av lägenheter och arbetsplatser i 
Norra Djurgårdsstaden. För tappvarmvatten ligger värmebehovet på 21.5GWh/år, även här för 
alla lägenheter och arbetsplatser i stadsdelen. I dessa beräkningar är interna värmetillskott 
inkluderade, för mer information se Rubriken Energianvändning och interna värmetillskott 
och Figur 16. Det totala värmebehovet per år blir därmed 56,5GWh för uppvärmning av 
byggnader och tappvarmvatten. Om värmebehovet för tappvarmvatten antas vara konstant 
över året, blir värmebehovet per månad 2GWh. Energibehovet för uppvärmning av lägenheter 
och arbetsplatser antas vara 7GWh/månad under vintermånaderna och 0GWh/månad under 
sommarmånaderna. För beräkningar och exakta definitioner samt antaganden se Rubriken 
Energibehovet I Norra Djurgårdsstaden. 
 
I Figur 29 ses tydligt att både plana solfångare och vakuumrörsolfångare, om dessa upptar 
hela Norra Djurgårdsstadens takyta, uppfyller energibehovet för tappvarmvatten under 
sommarmånaderna. Eftersom ingen energi behövs för uppvärmning av lägenheter och 
arbetsplatser under de varmare månaderna, är tappvarmvattenbehovet 100 % av 
värmebehovet. Detta resulterar i att solfångare bevisligen kan uppfylla hela Norra 
Djurgårdsstadens värmebehov, minst fem månader om året. Antalet plana solfångare som 
skulle behövas för att uppfylla värmebehovet under sommaren är 17830 stycken. Det vill 
säga, detta antal plana solfångare skulle generera 2GWh värme per månad. De plana 
solfångarna skulle uppta ca 25 % av takytan. För resonemang och Matlab-beräkningar se 
Rubrikerna Energibehovet I Norra Djurgårdsstaden samt Matlab beräkningar. 
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Figur 29 visar energibehovet för lägenheter samt arbetsplatser under sommarmånaderna, samt mängden 
värme vakuumrörsolfångare samt plana solfångare kan producera. 

 
Elbehovet för hela Norra Djurgårdsstaden, där både företag och de 10000 lägenheterna 
inkluderas i beräkningarna, se Rubriken Energibehovet I Norra Djurgårdsstaden blir totalt 
105GWh/år. Laddstolparnas elbehov uppskattas till drygt 7.1GWh/år, för exakta beräkningar 

och antaganden se Rubriken Energibehovet I Norra 
Djurgårdsstaden. 
Om solfångare upptar 25% av takytan, kan solceller monteras på 
den resterande oanvända takytan, det vill säga 75% av Norra 
Djurgårdsstadens takarea. Antalet polykristallina solceller som 
ryms på taken är då 64927 stycken. Dessa solceller kan generera i 
genomsnitt 0.8GWh/månad, för exakta värden per månad se 
Tabell 2. Beräkningar har utförts med hjälp av PVGIS 
programmet, se Rubriken Solceller för information om 
programmet och vad det tar hänsyn till.  

Tabell 2 Genererad el under sommarmånaderna  

Laddstolparna har som nämnts ovan ett elbehov på 7.1GWh per år, se Rubriken Elbehov för 
laddstolpar för mer information om beräkningar av laddstolparnas energibehov. Det vill säga, 
det behövs i genomsnitt 0.59GWh el per månad för att täcka behovet. Om polykristallina 
solcellernas genererade el endast används för att försörja laddstolparna, kan de uppfylla 
behovet under sommarmånaderna. Förutom i april då 84.5 % av elbehovet för laddstolpar 
skulle täckas. Byggnadernas elbehov är 105GWh per år, se Rubriken Energibehovet I Norra 
Djurgårdsstaden för beräkningar, med andra ord i genomsnitt 8.75GWh per månad. 
Procentuellt kan solcellerna bidra med 9.1 % av byggnadernas elanvändning under 
sommarmånaderna, och betydligt mindre under vinterhalvåret. Figur 31 jämför kvantiteten 
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genererad energi från polykristallina solceller, som täcker 75 % av Norra Djurgårdsstadens 
takarea, med laddstolparnas elbehov och elanvändningen för byggnader. 
 

 

 
Figur 30 redovisar mängd genererad el från polykristallina solceller då dessa täcker 75 % av Norra 
Djurgårdsstaden, elbehovet för laddstolpar samt byggnadernas elanvändning i stadsdelen.  

Matlab har använts för att beräkna energiproduktionen för PV/T moduler. I Tabell 3 redovisas 
el- samt värmeproduktion per månad. Vid beräkningar av genererad energi per modul har 
modularean satts till ca 3m2. Antalet PV/T moduler som får plats på Norra Djurgårdsstadens 
tak är N=63330 st. Se Rubrik ”Matlab beräkningar”. För detaljerad information om 
beräkningar av energiproduktionen för PV/T system se ”El- respektive värmeproduktion för 
PV/T system” samt ”Matlab beräkningar”. 
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PV/T April Maj Juni Juli Augusti 

Uppdelning av 
energin i värme 
och el. 

          

Energi-
produktion per 
månad och 
modul [kWh] 120,6 29,4 160,8 39,2 193,0 47,0 185,0 45,0 112,5 27,5 

Energi-
produktion per 
månad för N st 
moduler 

[GWh] 
7,6 1,86 10,2 2,5 12,2 3,0 11,7 2,9 7,1 1,8 

Tabell 3 PV/T-systemets energiproduktion uppdelat i värme och el med förhållandet 5.1:1.  

 

11.1.2 Resultat och diskussion för ekonomianalys 

 

Tabell 4 presenterar livscykelkostnaden för en modul för respektive system. Tabellen visar även 
kostnaden efter statligt stöd, om systemet är berättigad till detta. I tabellen kan ses att plana 
solfångare och polykristallina solceller är de billigaste alternativen för respektive system. 
Polykristallina är nästan hälften så dyra som monokristallina för solcellssystemens hela 
livstid. För varje investering i en plan solfångare, fås en minskad investeringskostnad på 4600 
kr i jämförelse med vakuumsolfångare. Vid investering i N stycken solfångare, då N är ett 
stort antal, blir därför investeringskostnaden för vakuumsolfångare mycket större än för plana 
solfångare. För PV/T-system är de redovisade siffrorna tagna från den amerikanska 
marknaden, då dessa system inte finns på den svenska marknaden. Därför är 
investeringskostnaden låg i jämförelse med resterande system. Vid eventuella framtida köp av 
PV/T-system i Sverige, kommer investeringskostnaden vara mycket högre. 
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 Plana 
solfångare 

Vakuum 
solfångare 

PV/T system Poly-
kristallina 

Mono-
kristallina 

LCC per 
modul (tkr) 

33.6 38.2 14.6 15.5 29.8 

LCC per 
modul 
inklusive 
statlig stöd 
(tkr) 

Ej 
berättigande 

Ej 
berättigande 

Ej 
berättigande 

9.3 17.2 

Tabell 4 presenterar LCC-kalkyl för respektive teknik per modul. 

 

 Lönsamhet  11.1.2.1

Passivhus elanvändningskostnad är ungefär 700 kr per månad vid köp av el (HSB, 2012), 
viket innebär att en lägenhets årskostnad av el blir 8400 kr/år. För arbetsplatser är elkostnaden 
ungefär 1000 kr per år, det vill säga lägre än för lägenheter (Vattenfall, 2011a). Hela Norra 
Djurgårdsstaden kommer att ha en elkostnad på 84 miljoner kr per år för lägenheter, och 30 
miljoner kr per år för kontor. En elkostnad på 114 miljoner kronor för stadsdelen per år vid 
köp av el är en stor kostnad, trots detta kommer solceller ej vara lönsamma att investera i. 
Investeringskostnaden för solceller är 117,5 miljoner kr, vilket är en väldigt hög kostnad med 
avseende på att större mängder el endast kan genereras fem månader per år. Se Rubrik ”El- 
och värmekostnader vid inköp. 

Användningskostnaden per år för värme och tappvarmvatten kostar 6050 kr per lägenhet, vid 
köp av värme (Umeaenergi, 2012), för alla 10000 lägenheter är kostnaden 60,5 miljoner kr 
per år. För alla arbetsplatser i Norra Djurgårdsstaden, är motsvarande kostnad 10 miljoner 
kronor per år (Vattenfall, 2011b).  Detta resulterar i en värmekostnad på 70.5 miljoner kr per 
år, för hela Norra Djurgårdsstaden vid köp av värme. Investeringskostnaden för solfångare är 
ungefär 122 miljoner kronor per år, se Rubrik El och värme kostnader vid inköp. Detta 
innebär att även solfångare ej är tillräckligt lönsamma för att ge en ekonomisk vinst. 

 

11.2 Känslighetsanalys 

11.2.1 Kalkylräntan 

Osäkerheten i kalkylränta varierar mellan ±0,5 %. Tabell 4 visar kostnaden per modul för 
respektive system. Basscenariot är det scenario som redovisas i resultaten. Resultaten för 
basscenariot ändras beroende på kalkylräntans osäkerhet. Eftersom den enda parametern som 
påverkar basscenariot är kalkylräntan, är kostnadsvariationerna relativt stabila. 
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Tabell 5 Osäkerhet i Kalkylräntan 

 

11.2.2 Solinstrålning, yttre förluster, verkningsgrad och takarean 

Osäkerheten i solinstrålning, yttre förluster, verkningsgrad och takarean för respektive system 
varierar. Dessa variationer presenteras i Tabell 6, Tabell 7, Tabell 8, Tabell 9 och Tabell 10 i 
jämförelse med basscenariona som redovisas i resultatet. För information om yttre förluster se 
Rubriken Yttreförluster. Mer information om solinstrålningens variation finns under Rubriken 
Solinstrålning. Variationer i verkningsgraden och takarean, har uppskattats med hjälp av 
rimliga antaganden. Därför finns inga exakta variationer att utgå ifrån. I känslighetsanalysen 
har därför dessa parametrar fått anta rimliga värden vid avvikelse. 

I känslighetsanalysen av de diverse solenergisystemen, har den årliga energiproduktionen 
genererats av N antal moduler, se Tabell 1 för N. Parametern som påverkar basscenariona 
mest är takarean. Denna parameter är även den viktigaste för rapporten, eftersom ytan som 
finns tillgänglig för montering av solenergisystem i Norra Djurgårdsstaden ej är fastställd än. 
Detta kan leda till stora variationer av energiproduktionen vid beslut om hur många 
solsystems moduler som skall installeras i framtiden. Resterande parametrar ger givetvis 
märkbara variationer, dessa är dock ej specifika för Norra Djurgårdsstaden och därför inte de 
avgörande vid ett beslut om antalet moduler i stadsdelen.  

För solceller är osäkerheten för de diffusa instrålningsdata, som används i PVGIS, uppskattat i 
programmet. Osäkerheten i energiutbytet för fotovoltaiska solceller är ungefär en femtedel av 
osäkerheten i förhållandet mellan den diffusa och den globala strålningen (D/G). Således, om 
D/G-förhållandet har en osäkerhet på 10 %, skulle detta resultera i en osäkerhet på ca 2 % i 
PV energiutbytet (European Commission, 2012). 

 

 

LCC 

Kalkylränta Plana 
solfångare 

Vakuum 
solfångare 

PV/T 
system 

Poly-
kristallina 

Mono-
kristallina 

Basscenario 
per modul 

5.5% 33.6 (tkr) 38.2 (tkr) 14.6 (tkr) 15.5 (tkr) 29.8 (tkr) 

Minskad 
kalkylränta 

5.0% 33.7 (tkr) 38.3 (tkr) 14.8 (tkr) 15.6 (tkr) 29.9 (tkr) 

Ökad 
kalkylränta 

6.0% 33.5 (tkr) 38.1 (tkr) 14.5 (tkr) 15.4 (tkr) 29.6 (tkr) 
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Tabell 6 Osäkerheten i kWh för plana solfångare. 

 

 
Tabell 7 Osäkerheten i kWh för vakuumsolfångare beroende på diverse varierande parametrar. 
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Tabell 8 Osäkerheten i kWh för Polykristallina solceller, vid olika scenarion. 

 
Tabell 9 Osäkerheten för Monokristallinas genererade el i kWh. 
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Tabell 10 Osäkerheten för PV/T-systemens producerade energi i kWh.  
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11.2.3 Slutdiskussion 

 

Denna studies syfte var att utvärdera vilka solenergisystem som passar bäst för att försörja 
Norra Djurgårdsstaden med energi. Det vill säga, att undersöka vilken, eller vilka, 
solenergitekniker som skulle vara lämpliga för försörjning av stadsdelens energibehov. Som 
nämnts i litteraturen, har Norra Djurgårdsstaden som mål att med hjälp av egengenererad 
energi tillfredsställa 30 % av det totala energibehovet per år. Resultatet av denna studie visar 
att plana solfångare, vakuumrörsolfångare och PV/T-system lyckas leverera mer än dubbelt så 
mycket energi i form av värme som målet, även i värsta tänkbara scenario, då de yttre 
förlusterna påverkar mängden genererad energi negativt. Detta utan hjälp av vindkraftverk, 
som också räknas till de egengenererade energikällorna i stadsdelen. Dessa energisystem 
måste emellertid uppta den totala takarean i stadsdelen, för att generera den andelen energi. 
Solceller lyckas leverera 6 till 8 % av elbehovet i Norra Djurgårdsstaden i en teoretiskt 
optimal miljö utan yttre förluster. Det vill säga solceller kan bidra med 7.8 till 10.7 GWh per 
år. Se Tabell 1 i resultaten. Det är med andra ord inte lönsamt att satsa endast på solceller.  
 Enligt uppskattningar kan en kombination av ca 70-75 % solfångare och 30-25 % 
solceller uppfylla 30 % av det årliga energibehovet för Norra Djurgårdsstaden, i teorin, se 
Tabell 1. I praktiken stämmer dock inte föregående observation, detta eftersom största 
andelen energi kommer att genereras under de fem sommarmånaderna. Vinterhalvårets 
genererade energi är försumbar i jämförelse, vilket leder till ett överskott av producerad 
energi under sommaren samt ett underskott av levererad energi under vintern. Det vill säga, 
eftersom det inte är möjligt att lagra energi över längre perioder, kommer stora mängder 
energi att gå förlorade under sommaren. Då överskottsenergin inte behövs för att värma husen 
samt faktumet att tappvarmvattenbehovet redan är tillfredsställt. Solinstrålningen, och därmed 
den genererade energin, är ej jämnt distribuerad över året, därför är kombinationen av 70-75 
% solfångare och 30-25 % solceller inte ett rimligt alternativ, även om det i teorin låter som 
en bra idé.  
 Tabell 4, i resultaten för ekonomianalysen, visar att plana solfångare och polykristallina 
solceller är de två billigaste systemen i sin kategori. Detta om PV/T-system bortses från, då 
dessa fortfarande är i utvecklingsstadiet och inte är ett alternativ i dagsläget. Eftersom det är 
billigare att köpa el respektive värme än att satsa på de analyserade systemen, följden av 
denna analys är konstaterandet att ingen av teknikerna kommer bli lönsam under sin livstid. 
Trots detta vill Stockholms stad investera i solceller, enligt ABB. En rekommendation till 
Stockholms stad är att investera i de solenergisystemen med lägst LCC kostnad. Med andra 
ord plana solfångare och polykristallina solceller. 
 Vid val av solfångare och solceller som bör installeras i Norra Djurgårdsstaden väljs 
därför plana solfångare respektive polykristallina solceller. Med tanke på mängden genererad 
energi från respektive solenergiteknik, solfångare respektive solcell, är det rimligt att ha 
solfångare som primär energikälla. Detta trots att de har en hög investeringskostnad, inte 
längre har rätt till statligt ekonomisk stöd och kräver utrymme för ackumulatortanken.  En 
fördel med att Norra Djurgårdsstaden fortfarande är i projektstadiet, är att förvaring av 
ackumulatortankar kan planeras in som en del av byggnaderna, vid val av solfångare som 
energikälla i stadsdelen.  
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 Om PV/T-system hade varit ett möjligt alternativ, hade de genererat ungefär lika mycket 
solvärme som plana solfångare och nästan dubbelt så mycket producerad el som 
polykristallina solceller, vid upptagande av den totala takarean för Norra Djurgårdsstaden. 
Detta i det fall då plana solfångare upptar 25 % av takarean och polykristallina solceller 
upptar 75 %. Dock har de inre förlusterna för PV/T-system ej inkluderats vid beräkningar, 
vilket det har för solceller. Så länge de inre förlusterna inte överstiger 50 %, genererar PV/T 
fortfarande mer el än polykristallina solceller. Se Rubriken Resultat och diskussion för 
energianalys för resultat och diskussion. 
 Ett problem att ta hänsyn till är att merparten solinstrålning som behövs för att generera 
energi, endast kan utnyttjas under sommarmånaderna. Månadsbehovet för värmning av 
tappvatten under sommaren är ca 2GWh. På grund av detta kommer antalet plana solfångare 
att begränsas till 17’830st, som även vid inkluderande av yttreförluster täcker behovet på 
2GWh per månad, med en viss marginal. Resterande takarea bör utnyttjas till installation av 
solceller med en förmåga att generera i genomsnitt 0,8 GWh per månad under 
sommarhalvåret. Detta inberäknat yttre förluster. Elen från polykristallina solcellerna skulle 
täcka drygt 9 % av byggnadernas elbehov, däremot skulle den uppfylla hela behovet för 
laddstolpar från maj till augusti. Och även 84.5 % av el efterfrågan i april. Se Figur 30, Trots 
detta anses denna kombination av solfångare och solceller vara den lönsammaste. 
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12 Slutsatser och framtida arbete 
 

12.1 Slutsatser 
 

I denna uppsats har solenergisystem undersökts, i ett försök att kartlägga vilket eller vilka som 
passar bäst i Norra Djurgårdsstaden. Energibehovet för stadsdelen har stått som grund för 
energianalysen vid jämförelser av solenergisystemen. LCC kalkyler har redogjorts för att ge 
en uppfattning av den ekonomiska hållbarheten för de olika teknikerna. Det finns två 
solenergitekniker som dominerar marknaden: solceller och solfångare. Solceller producerar 
endast el, medan solfångare genererar värme. Den främsta svagheten i denna studie var 
bristen på information gällande Norra Djurgårdsstaden och dess framtida planer. Detta bidrog 
till en relativt stor osäkerhet i beräkningarna.  

Genom att återvända till problemställningarna ställda vid studiens början är det 
nu möjligt att konstatera att elbehovet i Norra Djurgårdsstaden är mycket större än 
värmebehovet, under sommaren. Se Figur 29, där byggnadernas värmebehov jämförs med den 
producerade värmen från solfångare, och Figur 30, där byggnadernas elbehov jämförs med 
den producerade elen. Ett av målen var att undersöka om den egengenererade energin i 
området skulle kunna täcka 30 % av energibehovet. Eftersom solenergisystem levererar en 
försumbar mängd energi under vinterhalvåret, analyseras endast energibehovet och den 
producerade energin under sommarmånaderna. Ett av de mest betydelsefulla resultaten från 
denna studie är att solceller inte kan generera tillräckligt med el för att uppfylla elbehovet i 
Norra Djurgårdsstaden, även om de skulle täcka den totala takarean för stadsdelen, se figur . 
Det näst mest betydelsefulla resultatet var jämförelserna av de olika solenergisystemen, där 
den plana solfångaren visade sig vara bara lite sämre men mycket billigare än 
vakuumrörsolfångaren. På lång sikt är därför plana solfångare mer lönsamma. Ett liknande 
resultat redovisades för solceller, där polykristallina solceller var sämre men nästan en tredje 
så billiga som monokristallina solceller. Följande slutsatser kan dras från denna studie, för att 
minst 30 % av energibehovet under sommaren skall täckas, kan inte endast solceller 
användas, se Figur 30. En kombination av solfångare och solceller är därför ett måste, om en 
förverkling av solcellsinitiativet skall bli verklighet. Där den mest förmånliga lösningen för 
Norra Djurgårdsstaden är kombinationen 25 % plana solfångare och 75 % polykristallina 
solceller. Detta vid upptagande av den totala takarean i stadsdelen. Hela 
tappvarmvattenbehovet samt nästan hela elbehovet för elbilar, skulle täckas från april till 
augusti månad. 
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12.2 Framtida arbeten 
 

Framtida noggranna planbeskrivningar av Norra Djurgårdsstaden så som mått på takareor, 
exakt population i området, storlek på lägenheter och arbetsplatser, samt Stockholmsstads val 
av solceller och- eller solfångare kommer att bidra till precisa uppskattningar av 
energiproduktionen. Detta eftersom exakt verkningsgrad och antal moduler ej behöver 
estimeras, utan är givna indata. De utförliga uppskattningarna av energibehov samt 
efterfrågan, kommer att kunna verkställas då mätning kan utföras. Detta medför andra resultat 
och därmed andra slutsatser för att uppnå en optimal energiuppdelning av el, värme samt 
tappvarmvatten i Norra Djurgårdsstaden. Fokus på hamnarna, deras energibehov och 
eventuella framtida energiproduktion, samt Värtahamnens centrala betydelse för området vore 
en väsentlig vidareutveckling av studien. Ett annat intresseområde vore betydelsen av havets 
reflektion, för en ökad diffus solinstrålning, och därmed högre energiproduktion av 
solenergitekniker i närheten av kusten. 
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13 Beräkningar 
Beräkningarna delas in i två kategorier, manuella beräkningar samt Matlab-beräkningar.  

13.1 Manuella beräkningar 
I de manuella beräkningarna inkluderas beräkningar av skugglängder, energibehovet i Norra 
Djurgårdsstaden, elbehov för laddstolpar, beräkningar för antal solsystemsmoduler som får 
plats i Norra Djurgårdsstaden med avseende på vissa begränsningar, el från solceller, el och 
värme från PV/T-system samt el- och värmekostnader vid inköp. 

13.1.1 Skuggning 

 
Figur 31 en pelares skugga 

Vid beräkningar av vid beräkning av en pelares skugglängd, krävs först grundläggande 
beräkningar av skugglängden för en pelare i vertikalplanet. Se Figur 31, där F är skuggans 
längd i det horisontella planet, H är höjden på pelaren, det vill säga höjden på en vertikalt 
stående solfångare eller solcell. Solen i azimut är definierad som 𝛾 och 𝛼 är solens altitud. 
Skuggans längd F beräknas: 

𝐹 = 𝐻
tan𝛼

 23. 

Den öst-västliga komponenten av skuggans längd, det vill säga x-komponenten är definierad: 

𝐹𝑥 = 𝐻 ∙ sin𝛾
tan𝛼

  24. 

och den nord-sydliga komponenten är: 

𝐹𝑥 = 𝐻 ∙ cos𝛾
tan𝛼

  25. 
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Figur 32 en lutande pelares skugga  Figur 33 en lutande plattas skugga 

 

För mer exakta beräkningar av skuggans längd, måste lutningen av pelaren tas hänsyn till. 

Längden av pelaren A, lutningen 𝛽 i ZY planet och skugglängden 𝑃 = 𝑂𝐶���� är definierade i 
Figur 32 . Skugglängden är även här uppdelad i två komponenter: 

 

𝑃𝑥 = 𝐴 ∙ sin𝛽 ∙ sin𝛾
tan𝛼

= 𝐹𝑥        26. 

 

𝑃𝑦 = 𝐴 ∙ �cos𝛽 + cos𝛾
tan𝛼

∙ sin𝛽� = 𝐴 ∙ cos𝛽 + 𝐹𝑦 27.  

 

där 𝐻 = 𝐴 ∙ sin𝛽 

 

Låt säga att maximalt 10 % (Solelprogrammet, 2012) av den bakre plattan får vara skuggad 
vid middagstid. Antag även att J är samma punkt som M i Figur 33, och att skuggningens bas 
därför går från N till M. Då är skuggans längd, P, i Figur 32: 

𝑃 = 𝐴 ∙ cos𝛽 + 𝐷 + 𝐴 ∙ 0,1 ∙ cos𝛽 28. 

 

13.1.2 Energibehovet I Norra Djurgårdsstaden 

Värmebehov 

• Värme för alla hushåll och arbetsplatser: 

Evärme = 20kWh ∙ 100m2 ∙ 10000lägenheter + 20kWh ∙ 25m2 ∙ 30000arbetsplatser =
35 GWh/år  

Där data om kWh/m2 är tagna ur Figur 16, och resterande information finns under Rubriken 
Placering av solenergisystem i Norra Djurgårdsstaden. 
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• Tappvarmvatten för alla hushåll och arbetsplatser: 

Evatten = 21kWh ∙ 100m2 ∙ 10000 lägenheter + 2kWh ∙ 25m2 ∙ 30000 arbetsplatser =
21,5 GWh/år  

Där värdet 21kWh/m2 är taget från Figur 16, värdet 2kWh beräknats med vattenfalls 
”Energiräknare för kontor” (Vattenfall, 2011a) där golvytan för arbetsplatsen, en inparameter, 
sattes till 25m2. Resterande data finns under Rubriken Placering av solenergisystem i Norra 
Djurgårdsstaden. 

 

• Det totala energibehovet i Norra Djurgårdsstaden:  

Etot = Evärme + Evatten = 56,5GWh/år  

 

Värmebehov för tappvarmvatten under sommarmånader  

Under de ”varma månaderna”, det vill säga från april till augusti, kommer endast 
tappvarmvatten behövas. Tappvarmvattenanvändningen antas vara densamma varje månad. 

 𝐸𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 = 21,5 GWh/år
12𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟

             E𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛/𝑚å𝑛𝑎𝑑 = 1,8GWh/månad ≈ 2𝐺𝑊ℎ/𝑚å𝑛𝑎𝑑
  

Värmebehov under vintermånader 

Under de sju ”kalla månaderna”, september till mars, kommer både tappvarmvatten och 
värme behövas i både lägenheter och arbetsplatser. Det totala värmebehovet antas exkludera 
sommarmånadernas värmebehov, eftersom uppvärmning av lägenheter och arbetsplatser inte 
sker vid högre utomhustemperaturer.  

𝐸𝑣ä𝑟𝑚𝑒 = 35 GWh/år
7𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟

             E𝑣ä𝑟𝑚𝑒/𝑚å𝑛𝑎𝑑 = 7 GWh/månad  

 

Elbehov 

Mängden el som behövs i Norra Djurgårdsstaden per år:  

Eel = 150000 kWh 400företag
företag

+ 45kWh ∙ 100m2 ∙ 10000 = 105GWh/år  

Data om elförbrukning per företag är hämtat från Vattenfall (Vattenfall, 2012a). Information 
om antal företag i Norra Djurgårdsstaden finns på Objektvisions hemsida (Objektvision, 
2012). Givet är att elbehovet är ca 40 kWh/m2 per år för ett hushåll, se Rubriken 
Energianvändning och interna värmetillskott, detta värde överskattas till 45kWh för att ge en 
säkerhetsmarginal på 12,5%. Antalet bostäder är sedan tidigare givet till 10’000 och 
genomsnittsytan per bostad antas vara 100 m2, se Rubriken Placering av solenergisystem i 
Norra Djurgårdsstaden. 
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13.1.3 Elbehov för laddstolpar  

Vid uppskattning av elbehovet för laddstolpar i Norra Djurgårdsstaden  

Medelsvensken åker 50 km per dygn, vilket motsvarar ett energibehov på 10kWh för en elbil 
som behöver 2kWh/mil. 

År 2011 var andelen sålda miljöbilar 30 % på bilmarknaden, varav 9,4 % var elbilar. Antag 
därför att varje bostad i Norra Djurgårdsstaden innehar en bil, av dessa 10'000 bilar är 30 % 
miljöbilar, och att 9,4 % av dessa miljöbilar är elbilar. Antag att antalet elbilar istället är 40 % 
för att få en säkerhetsmarginal. Detta ger  

10000 ∙ 0,4 ∙ 0,094 = 376 elbilar  

Antalet arbetsplatser i området är 30'000, antag att 5 % av de anställda bor i Norra 
Djurgårdsstaden, dessa 30′000 ∙ 0,05 = 1500 personerna behöver inte åka bil till jobbet. 
Antag att 40 % av de resterande 95 % anställda i området innehar miljöbilar varav 9,4 % är 
elbilar. 

d.v.s. 30′000 ∙ 0,95 ∙ 0,4 ∙ 0,094 = 1 071,6 ca 1071 elbilar  

Den totala summan elbilar som behöver laddas varje dag blir 
då 376 + 1071 = 1447st elbilar med laddningsbehov. Med ett energibehov på 10kWh/dygn 
ger detta en efterfrågan av 1447 ∙ 10 =  14470 kWh/dygn.  

För att systemet skall garantera el, räknas behovet med en marginal på 500 bilar, där 
exempelvis elbilar från boende i närliggande områden och förbipasserande tas hänsyn till. 
Detta ger en efterfrågan på (1447 + 500) ∙ 10 = 19470 kWh/dygn. 

Årsbehovet beräknas då ligga på 19470 ∙ 365 =  7106550 kWh =  7,1 GWh el. 

 

13.1.4 Antal plana solfångare i Norra Djurgårdsstaden 

 

𝑁 =
𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑟𝑚å𝑛𝑎𝑑 𝑖 𝑘𝑊ℎ

(𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟 𝑚å𝑛𝑎𝑑 ∙ 𝑏𝑎𝑠 ∙ ℎö𝑗𝑑) = 

{𝑟ä𝑘𝑛𝑎 𝑚𝑒𝑑 𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑟𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑑 𝑙ä𝑔𝑠𝑡 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔,𝑑. 𝑣. 𝑠 𝑎𝑢𝑔𝑢𝑠𝑡𝑖, 𝑠𝑜𝑚 𝑒𝑡𝑡 𝑔𝑟ä𝑛𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒} =
 2 ∙ 106/(0.6 ∙ 74.188 ∙ 2.1 ∙ 1.2) =  17829.72 ≈  17830 𝑠𝑡 solfångare installeras på taken i 
Norra Djurgårdsstaden. 
 
17830 stycken solfångare tar upp en yta på 61 203,33 𝑚2, dvs. 24.48 %, ca 25 % av takytan, 
vilket innebär att 75 % av takarean återstår.  
 

13.1.5 El från solceller 

 
Om polykristallina solceller installeras på den yta som kvarstår, d.v.s. 75 % av takytan, får 
 N=64927 stycken polykristallina solceller plats. Detta beräknades med hjälp av matlabkoden, 
se Rubriken Matlab beräkningar. Solcellerna kommer att generera i genomsnitt 0.8 GWh per 
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månad, under sommarhalvåret. PVGIS har används för att utföra beräkningarna, se Rubriken 
Solceller för information om hur beräkningarna har utförts med hjälp av programmet.  
 

13.1.6 El- respektive värmeproduktion för PV/T system 

För att beräkna energiproduktionen för PV/T tas data från Tabell 1. Det teoretiska värdet för 
förhållandet mellan elproduktionen och värmeproduktionen är 1:5.1. Det vill säga en PV/T 
modul genererar 5.1 gånger så mycket värme som el. Detta samband kommer användas 
eftersom PV/T system ej är tillgängliga på den svenska marknaden och nödvändig data för 
noggrann beräkning saknas. Matlab har använts för att beräkna energiproduktionen.  
 
Exempel  
Totala energiproduktionen per modul: 150 𝑘𝑊ℎ 
Andel el: 150 ∙ 5,1−1 = 29,4 𝑘𝑊ℎ  
Andel värme: 150 − 29,4 = 120,6 𝑘𝑊ℎ 
Dessa värden är beräknade utan inre förluster för solcellerna i PV/T-modulen, elproduktionen 
är därför överskattad. Vid jämförelse av genererad el från solceller, måste 10 % räknas bort 
från PV/T systemens andel el. 
 

13.1.7 El- och värmekostnader vid inköp 

Elkostnaden för passivhus, per månad och 90 𝑚2, är 630 kr (HSB, 2012). 

För en lägenhet på 100𝑚2 blir kostnaden:  

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑢𝑠 =  100∙630
90

= 700 𝑘𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑚å𝑛𝑎𝑑,  

per år blir kostnaden för en lägenhet:  

700 ∙ 12 = 8400 𝑘𝑟 𝑝𝑒𝑟 å𝑟,  

detta innebär att elkostnaden för alla lägenheter i Norra Djurgårdsstaden blir 84 miljoner kr. 
För arbetsplatser (Vattenfall, 2011a) är elkostnaden 1000 kr per år. Då blir elkostnaden för 
alla 30000 arbetsplatser 30 miljoner. En total elkostnad för Norra Djurgårdsstaden blir då 114 
miljoner kr.  

För värme är kostnaden per lägenhet 6050 kr per år (Umeaenergi, 2012), då en kvadratmeter 
behöver 121 kWh/år värme. Detta ger en värmekostnad på 60,5 miljoner kr för 10000 
lägenheter. För 30000 arbetsplatser är värmekostnaden 10 miljoner kr en programmet ”räkna 
värmekostnaden för kontor” i vattenfalls hemsida (Vattenfall, 2011b). Detta ger en total 
värmekostnad på 70.5 miljoner kr.  

Den totala investeringskostnaden för solceller är 117,5 miljoner kr, och för solfångare 122 
miljoner kronor per år enligt Matlabberäkningar. 
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13.2 Matlab beräkningar 
 

clear  
clc 
  
%% Allmän data 
  
betha=35;   %solfångarens lutning i grader 
  
%AZIMUT 
gamma=[167.475 164.67 163.865 164.51 164.46 162.3 160.17 161.615 166.055 170.39 172.1 170.725]; 
  
%ALTITUD 
alfa=[(6.99+8.78)/2 (12.66+16.7)/2 (22.54+28.07)/2 (34.46+39.76)/2 (44.8+48.86)/2 (51.81+53.02)/2 
(52.69+50.84)/2 (47.25+43.64)/2 (38.08+33.4)/2 (27.37+21.76)/2 (15.89+11.58)/2 (8.64+7.01)/2]; 
  
%Solinstrålning i kWh/m2 och reflektioner: 
%Den direkta solinstrålningen utgör 60% av den globala solinstrålningen. 
%Den diffusa utgör 40% av den globala solinstrålningen. Epsilon står för 
%mängden diffus strålning som reflekteras. 
epsilon=[0.7 0.7 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.7]; 
direkt=[6.54 13.8 42.96 68.46 95.28 113.1 103.68 65.46 47.7 26.52 7.74 3.42]; 
diffus=[4.36 9.2 28.64 45.64 63.52 75.4 69.12 43.64 31.8 17.68 5.16 2.28]; 
sol=diffus.*epsilon+direkt;   %[kWh/m2] 
solsumma=sum(sol); 
%Solinstrålningen har en standardavvikelse på 41.8kWh/m2 
solmax=solsumma+41.8; 
solmin=solsumma-41.8; 
%där sol är den totala solstrålningen som når solfångaren för  
%alla månader från januari till februari. 
  
 
takarea=250000; %[m2] Byggnadsarea: 10'000*100/7+30'000*25/7=25'0000=ca 10% av Norra 
Djurgårdsstadens yta. 
takmax=300000; 
takmin=200000; 
  
%% SOLFÅNGARE    SOLFÅNGARE    SOLFÅNGARE    SOLFÅNGARE    SOLFÅNGARE     
  
%% Plana solfångare 
  
hp=2.1;  %[m] 
bp=1.2;  %[m] 
ethap=0.6; 
  
for j=[1:length(gamma)] 
    
Dp(j)=(hp*sind(betha)*sind(gamma(j))/tand(alfa(j))+hp*(cosd(betha)+sind(betha)*cosd(gamma(j))))/tand(alfa(j)
)-hp*cosd(betha)*0.9; 
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end 
  
Dpl=abs(Dp);                %Dpl är skuggans längd för den plana solfångaren 
  
Sp=bp*hp*cosd(betha)+bp*Dpl(3);      
%Arean en solfångare upptar med avståndet D från mars månad inkluderat. Dpl=1,14m 
  
Np=takarea/Sp;                      
%Antal plana solfångare som får plats på Norra Djurgårdsstadens tak. 
  
energiENplan=ethap*sol*bp*hp; 
ep=energiENplan; 
planworstmonth=ep*0.9*(1-0.08)      %worst case scenario per månad 
  
epsumma=sum(ep);                    %Årlig energi per modul 
epsummaperm2=sum(ep)/(bp*hp);        %Årlig energi per m2 
  
Energip=Np*ep;                       
%Mängd producerad energi per månad för Norra Djurgårdsstaden. 
sumtotep=sum(Energip);  %Årlig energi för Norra Djurgårdsstaden 
  
%% Vakuumrörsolfångare 
  
hv=1.65; %[m] 
bv=1.63; %[m] 
ethav=0.75; 
  
for i=[1:length(gamma)] 
Dv(i)=(hv*sind(betha)*sind(gamma(i))/tand(alfa(i))+hv*(cosd(betha)+sind(betha)*cosd(gamma(i))/tand(alfa(i)))
)-hv*cosd(betha)*0.9; 
end 
  
Dvl=abs(Dv);                 %Dvl är skuggans längd för vakuumrörsolfångaren 
  
Sv=bv*hv*cosd(betha)+bv*Dvl(3);     
%Arean en solfångare upptar med avståndet D från mars månad inkluderat. Dvl=1,2 m 
  
Nv=takarea/Sv; 
%Antal plana solfångare som får plats på Norra Djurgårdsstadens tak.  
  
energiENvakuum=ethav*sol*bv*hv;    %Producerad energi per månad per modul 
ev=energiENvakuum; 
  
evsumma=sum(ev);                   %Årlig energi per modul   
evsummaperm2=sum(ev)/(bv*hv);      %Årlig energi per m2 
  
Energiv=Nv*ethav*sol*bv*hv;  
%Total energi per månad för Norra Djurgårdsstaden 
sumtotev=sum(Energiv); 
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%% Inklusive förluster: 
%Skuggning mellan 0-10% och smutsförluster mellan 1-8% 
  
%mesta möjliga energiproduktion per år 
maxtotp=sum(Energip)*1*(1-0.01);     %plana solfångare 
maxtotv=sum(Energiv)*1*(1-0.01);     %vakuumrörsolfångare 
  
%minsta möjliga energiproduktion per år  
mintotp=sum(Energip)*0.9*(1-0.08);   %plana solfångare 
mintotv=sum(Energiv)*0.9*(1-0.08);   %vakuumrörsolfångare 
  
%medel inkl.förluster till KÄNSLIGHETSANALYSEN 
medelplan=(maxtotp+mintotp)/2; 
medelvakuum=(maxtotv+mintotv)/2; 
  
diffvakkum=medelvakuum-mintotv; 
  
%% Plottar SOLFÅNGARE 
  
figure(1); 
bar(ev,'g'); 
title('Energiproduktion per månad för en vakuumrörsolfångare'); 
  
figure(2); 
bar(ep,'b'); 
title('Energiproduktion per månad för en plan solfångare'); 
  
figure(3); 
bar(Energiv, 'g'); 
title('VAKUUM - Total energi per månad för Norra Djurgårdsstaden'); 
  
figure(4); 
bar(Energip, 'b'); 
title('PLAN - Total energi per månad för Norra Djurgårdsstaden'); 
  
figure(5); 
both=[sumtotep sumtotev]; 
pie(both,1:2,{'Plana solfångare','Vakuumrörsolfångare'}); 
title('Total energiproduktion för de plana solfångarna samt vakuumrörsolfångarna'); 
  
figure(6); 
blmaxenergi=[maxtotp mintotp]; 
bar(blmaxenergi, 'b'); 
title('Maximal och minimal energiproduktion per år inkl. förluster, för plana solfånare'); 
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figure(7); 
blminenergi=[maxtotv mintotv]; 
bar(blminenergi,'g'); 
title('Maximal och minimal energiproduktion per år inkl. förluster för vakuumsolfångare'); 
  
  
 
%% SOLCELLER    SOLCELLER    SOLCELLER    SOLCELLER    SOLCELLER    SOLCELLER    
  
%% Polykristalina solceller 
  
hp1=0.99;  %[m] 
bp1=1.48;  %[m] 
  
for j=[1:length(gamma)] 
    
Dp1(j)=(hp1*sind(betha)*sind(gamma(j))/tand(alfa(j))+hp1*(cosd(betha)+sind(betha)*cosd(gamma(j))))/tand(al
fa(j))-hp1*cosd(betha)*0.9; 
end 
  
Dp1l=abs(Dp1);                       %Dpl är skuggans längd för den plana solfångaren 
  
Sp1=bp1*hp1*cosd(betha)+bp1*Dpl(3);    %Arean en solfångare upptar med avståndet D från mars månad 
inkluderat. Dpl=1,14m 
  
Np1=takarea/Sp1; 
  
totenpoly=90.3*Np1;               %Totala energin per år [kWh/modul*(antalet moduler)] 
                                  %max 104  min 77 
  
%Inklusive förluster  
  
maxpoly=totenpoly*1*(1-0.01);     %Maximal mängd producerad energi i kWh 
minpoly=totenpoly*0.9*(1-0.08);   %Minimal mängd producerad energi i kWh 
  
medelpoly=(maxpoly+minpoly)/2; 
  
diffpoly=medelpoly-minpoly; 
  
  
%% Monokristalina solceller 
  
hm=2.15;  %[m] 
bm=1.25;  %[m] 
  
  
for j=[1:length(gamma)] 
    
Dm(j)=(hm*sind(betha)*sind(gamma(j))/tand(alfa(j))+hm*(cosd(betha)+sind(betha)*cosd(gamma(j))))/tand(alfa
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(j))-hm*cosd(betha)*0.9; 
end 
  
Dml=abs(Dm);                       %Dpl är skuggans längd för den plana solfångaren 
  
Sm=bm*hm*cosd(betha)+bm*Dml(3);    %Arean en solfångare upptar med avståndet D från mars månad 
inkluderat. Dpl=1,14m 
  
Nm=takarea/Sm; 
  
totenmono=156*Nm;  %[kWh/modul*(antalet moduler)]   156  max168 min143 
  
  
%Inklusive förluster 
  
maxmono=totenmono*1*(1-0.01); 
minmono=totenmono*0.9*(1-0.08); 
  
medelmono=(maxmono+minmono)/2; 
diffmono=medelmono-minmono; 
  
%% Plottar SOLCELLER 
  
polmon=[totenpoly totenmono]; 
  
figure(8) 
pie(polmon,1:2,{'Polykristalina','Monokristalina'}); 
title('Total elproduktion för polykristalina samt monokristalina solceller'); 
  
%% ÖVRIGT   PVT 
  
  
h=2.76;  %[m] 
b=1.05;  %[m] 
etha=0.65; 
  
for j=[1:length(gamma)] 
    
D(j)=(h*sind(betha)*sind(gamma(j))/tand(alfa(j))+h*(cosd(betha)+sind(betha)*cosd(gamma(j))))/tand(alfa(j))-
h*cosd(betha)*0.9; 
end 
  
D=abs(D);                                %Dpl är skuggans längd för den plana solfångaren 
  
S=b*h*cosd(betha)+b*D(3);     %Arean en solfångare upptar med avståndet D från mars månad inkluderat. 
Dpl=1,14m 
  
N=takarea/S;                           %Antal plana solfångare som får plats på Norra Djurgårdsstadens tak. 
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energiEN=etha*solmin*b*h; 
e=energiEN; 
  
esumma=sum(e);                         %Årlig energi per modul 
esummaperm2=sum(e)/(b*h);        %Årlig energi per m2 
  
Energi=N*e;                         %Mängd producerad energi per månad för Norra Djurgårdsstaden. 
sumtote=sum(Energi);                   %Årlig energi för Norra Djurgårdsstaden 
  
%Inklusive förluster: energi per år 
  
%mesta och minsta möjliga energiproduktion per år 
maxtot=sum(Energi)*1*(1-0.01);    
mintot=sum(Energi)*0.9*(1-0.08); 
  
medelpvt=(maxtot+mintot)/2 
diffpvt=medelpvt-mintot; 
 
%% 
  
figure(9) 
bar(e,'r') 
title('Producerad energi per månad för en PVT-modul'); 
  
figure(10) 
bar(Energi,'r') 
title('PVT - Total mängd producerad energi per månad för Norra Djurgårdsstaden'); 
  
figure(11); 
maxminpoly=[maxpoly minpoly]; 
bar(maxminpoly,'m'); 
title('Maximal och minimal energiproduktion per år inkl. förluster för polykristalina'); 
  
figure(12); 
maxminmono=[maxmono minmono]; 
bar(maxminmono,'y'); 
title('Maximal och minimal energiproduktion per år inkl. förluster för monokristalina'); 
  
figure(13); 
maxminpvt=[maxtot mintot]; 
bar(maxminpvt,'r'); 
title('Maximal och minimal energiproduktion per år inkl. förluster för PVT'); 
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15 Bilagor 

15.1 Bilaga 1  

Månad Solinstrålning [kWh/m2] 

Januari 10,9 

Februari 23,0 

Mars 71,6 

April 114,1 

Maj 158,8 

Juni 188,5 

Juli 172,8 

Augusti 109,1 

September 79,5   

Oktober 44,2 

November 12,9 

December 5,7 

Bilaga 1: Tabellen ovan presenterar solinstrålning i Stockholm, år 2010 (SMHI, 2012). 
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15.2 Bilaga 2 

Datum Altitud   Azimut  

 

1 januari 6,99 168,3 

16 januari 8,78 166,65 

2 februari 12,66 165,08 

15 februari 16,7 164,26 

3 mars 22,54 163,82 

17 mars 28,07 163,91 

2 april 34,46 164,33 

16 april 39,76 164,69 

1 maj 44,8 164,73 

16 maj 48,86 164,19 

1 juni 51,81 162,97 

15 juni 53,02 161,63 

2 juli 52,69 160,33 

17 juli 50,84 160,01 



 -82-  
 

Datum Altitud   Azimut  

 

3 augusti 47,25 160,88 

16 augusti 43,64 162,35 

2 september 38,08 164,97 

15 september 33,4 167,14 

1 oktober 27,37 169,56 

16 oktober 21,76 171,22 

2 november 15,89 172,14 

17 november 11,58 172,06 

1 december 8,64 171,33 

15 december 7,01 170,12 

 
 

  

Bilaga 2: Altitud och Azimut (Satellitkarta, 2012) 
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15.3 Bilaga 3 
Bilaga 3: LCC kalkylen för respektive system 

 

 

Figuren ovan visar beräkningen för LCC-kostnaden för en Monokristallina solcell. 
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Figuren ovan visar beräkningen för LCC-kostnaden för en Polykristallina solcell. 
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Figuren ovan visar beräkningen för LCC-kostnaden för en PV/T-system. 
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Figuren ovan visar beräkningen för LCC-kostnaden för en Vakuumsolfångare. 
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Figuren ovan visar beräkningen för LCC-kostnaden för en Vakuumsolfångare. 
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15.4 Bilaga 4 

Månad Material 𝜀 

Januari Snö, mark/tak 0,7 

Februari Snö, mark/tak 0,7 

Mars Mark/tak  0,2 

April Mark/tak  0,2 

Maj Mark/tak  0,2 

Juni Mark/tak  0,2 

Juli Mark/tak  0,2 

Augusti Mark/tak  0,2 

September Mark/tak  0,2 

Oktober Mark/tak  0,2 

November Snö, mark/tak 0,2 

December Snö, mark/tak 0,7 

Bilaga 4: Uppskattade värden av reflektionskonstanten epsilon 
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15.5 Bilaga 5 

 
Tabellen redovisar energiproduktionen för Monokristallina solceller i Norra Djurgårdsstaden inklusive 
interna förluster på 27 %. 

 
Tabellen ovan redovisar energiproduktionen för Polykristallina solceller i Norra Djurgårdsstaden 
inklusive interna förluster på 27 %. 

Bilaga 5: elproduktionen för respektive solcellssystem 
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15.6 Bilaga 6 
 

                  Mått: 

System:         

Längd 
(m) 

Beredd 
(m) 

vinkel 
(°) 

Plana Solfångare 2,1 1,2 35 

Vakuumsolfångare 1,65 1,63 35 

Polykristallina 1,48 0,99 35 

Monokristallina 2,15 1,25 35 

PV/T 2,76 1,05 35 

Bilaga 6: I tabellen presenteras måttvärden för respektive solenergisystem.  
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