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Abstract 

In recent years it has become more and more evident that man has contributed to much of the 

climate changes that have taken place during the last century. A major challenge today is to 

reduce emissions and energy usage at the same time as the global population is growing. To 

contribute to a better environment, Stockholms Stad has set at target of becoming fossil fuel free 

by the year of 2050. The construction of new districts is done with this goal in mind; energy 

efficiency and renewable energy sources are examples of methods to achieve this. 

Solar energy is considered to be a sustainable energy source and the most common techniques to 

harvest solar energy in Sweden are solar cells and solar collectors which produce electricity and 

heat respectively. This report aims to investigate whether an investment in any of these systems 

would prove to be economically beneficial at Kvarnholmen, a district under construction in 

eastern Nacka, Stockholm. 

Since the finished blueprints only cover a small portion of Kvarnholmen, the report examines the 

possibilities for a house where construction has already begun, Nya Kvarnen. Using these 

calculations, the potential for the rest of the island is estimated based on the vision that was set 

up in 2005. 

A model for the sizing of the solar collector system and photovoltaic system on flat roofs was 

developed as the basis for the subsequent economic calculations. It was based on the orientation 

of the solar panels or solar collectors, the expected energy production and the estimated demand 

for hot water and electricity respectively.  

The economic calculation demonstrates that both solar collectors and PV cells are expected to be 

beneficial in the dimensions that have been chosen. For the collectors the calculated internal rate 

of return was 6.9 percent and a total investment cost of SEK 22 million gives a net profit of SEK 

30 million after 25 years. The corresponding figures for the PV system are 10 percent internal 

rate of return, SEK 7.3 million in investment cost and SEK 18 million in net profit for the same 

life length. The solar collectors produce a total of 1 000 MWh of heat and the solar cells produce 

a total of 450 MWh electricity during a year. The produced energy is sufficient to cover the whole 

demand of domestic hot water during June or 60 percent of the electricity required by fridge, 

freezer and electronics in standby mode during the same month. 

The conclusion of the calculations and sensitivity analysis is that an investment in any of these 

systems is likely to be profitable despite the fact that many projects run over budget. The 

environmental gain in terms of spared carbon dioxide emissions, compared to production of 

district heating or grid electricity, is about 10 000 tonnes for each system and should be 

considered when thinking about a possible investment.  
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Sammanfattning 

Det har de senaste åren blivit allt mer uppenbart att människan har bidragit till stora delar av de 

klimatförändringar som skett det senaste århundrandet. En stor utmaning i dagens samhälle är att 

minska utsläppen och energianvändningen samtidigt som jordens befolkning ökar och 

utvecklingsländer industrialiseras. För att bidra till en bättre miljö har Stockholms stad satt upp 

som mål att bli fossilbränslefritt till år 2050. Nybyggnation av stadsdelar görs med detta mål i 

åtanke; energieffektiviseringar och utnyttjande av förnybara energikällor är exempel på metoder 

för att nå målet. 

Solenergi anses vara en hållbar energikälla och i Sverige används främst solfångare och solceller 

för att utvinna värme respektive elektricitet från solljuset. Rapporten syftar till att utreda huruvida 

en investering i något av dessa system skulle vara ekonomiskt försvarbart på Kvarnholmen, en 

stadsdel under uppbyggnad i östra Nacka, Stockholm. 

Endast en liten del av Kvarnholmen har färdiga ritningar varvid rapporten dels utreder 

möjligheterna för ett exempelfall där byggnationen redan påbörjats, Nya Kvarnen, och dels med 

hjälp av uppskattningar, potentialen för resten av ön baserat på den vision som sattes upp år 

2005. 

En modell för dimensionering av solfångar- respektive solcellssystem på plana tak togs fram som 

utgångspunkt för de efterföljande ekonomiska kalkylerna. Den baserades på inbördes orientering 

av solfångarna och solcellerna, deras förväntade energiutbyte samt uppskattade behov av 

varmvatten och el. 

De ekonomiska kalkylerna visar på att både solfångare och solceller väntas vara lönsamma i de 

dimensioner som tagits fram. För solfångare beräknades internräntan till 6,9 procent, en 

totalinvesteringskostnad på 22 Mkr ger efter 25 år en vinst på 30 Mkr. Motsvarande siffror för 

solceller är tio procent internränta; 7,3 Mkr i investeringskostnader samt 18 Mkr i vinst efter lika 

lång tid. Solfångarsystemen producerar totalt 1 000 MWh värmeenergi och solcellssystemen 

producerar totalt 450 MWh elenergi under ett år. Den utvunna energin räcker för att täcka hela 

behovet av tappvarmvatten under juni månad eller 60 procent av den elektricitet som krävs för 

att täcka energibehovet för kyl, frys samt elektronik i standby-läge under juni månad. 

Slutsatsen av beräkningarna och känslighetsanalysen i rapporten är att en investering i något av 

dessa system troligtvis är lönsam trots att många projekt ofta blir betydligt dyrare än vad som var 

tänkt från början. Den miljömässiga vinsten i form av besparade koldioxidutsläpp, jämfört med 

produktion av fjärrvärme och elektricitet från nätet, är i storleksordningen 10 000 ton för 

respektive system och bör beaktas vid tankar kring en eventuell investering. 
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1 Mål- och problemformulering 

Två huvudsakliga mål sattes upp och sågs som en riktlinje utifrån vilka arbetet fortskred, dessa 

presenteras i punktform nedan.  

 Finna en helhetslösning som med hjälp av solenergi kan ersätta eller komplementera 

annan energikälla och ha såväl ekonomiska som miljömässiga fördelar för 

energiförsörjningen på Kvarnholmen. 

 Presentera lösningen i en vetenskaplig rapport. 

Vid arbetet med solenergi på Kvarnholmen uppkom ett antal frågeställningar vilka måste 

besvaras för att ge en grund utifrån vilken en modell kan byggas. 

 Hur mycket energi når marken i form av solstrålning vid olika årstider?  

 

 Analys av stadsdel:  

a) Vad för typ av byggnader ska byggas? Var kan solceller eller solfångare placeras? 

b) Hur mycket energi krävs för aktiviteterna i de byggnader som ska byggas? Hur är 

energibehovet fördelat över året? 

 

 Vilka typer av solenergisystem finns? Hur kan det byggas utifrån de behov som finns? 

Vad är mest optimalt sett till ekonomin? Vilka andra för och nackdelar finns med olika 

metoder? 

 Utifrån förutsättningarna på Kvarnholmen, vilket eller vilka användningsområden 

bedöms vara lämpliga för energin?  

 Vilka fördelar finns det med att ansluta till elnätet? Kan man lagra energin för användning 

vid ogynnsamt väder? Är det lönsamt att sälja energin som el? Går solfångarsystemet att 

ansluta till fjärrvärmenätet? 

För att nå fram till målen görs först en litteraturstudie där relevant bakgrundsinformation 

inhämtas. De mest lämpade systemen för solenergi sållas sedan ut. Med hjälp av inhämtad 

kunskap skapas sedan de modeller vilka används för att svara på de övergripande frågorna om 

lönsamhet samt miljömässiga vinster för de valda systemen. 
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2 Introduktion 

Det har de senaste åren blivit allt mer uppenbart att människan har bidragit till stora delar av de 

klimatförändringar som skett det senaste århundrandet. Medeltemperaturen på jorden har stigit 

med 0,74 °C under perioden och forskare har kopplat delar av denna uppgång till det ökade 

utsläppet av växthusgaser som kom i och med den industriella revolutionen. I Figur 1 syns denna 

ökning dels de senaste 10 000 åren men även de senaste 250 åren. En stor utmaning i dagens 

samhälle är att minska utsläppen och energianvändningen, detta samtidigt som många 

utvecklingsländer fortfarande står inför just industrialiseringen samt att jordens befolkning 

ständigt växer. (Eklund, 2009) 

 

Figur 1. Koncentrationen av växthusgaserna koldioxid och metan i atmosfären de senaste 10 000 åren. Källa: Eklund, 
2009. 

En av de största bidragande orsakerna till stora utsläpp av västhusgaser är förbränningen av 

fossila bränslen. Vid förbränningen frigörs även kväve- och svaveloxider som kan orsaka 

övergödning och försurning.  Därför satte Stockholm upp ett mål om att bli fossilbränslefritt år 

2050. Ett av delmålen på vägen är att minska utläppen av CO2 per person till 3 ton år 2015. 

Utsläppen år 1990 var 5,4 ton per person och år 2010 3,4 ton per person (Stockholms stad, 

2012). Nybyggda stadsdelar i Stockholmsområdet byggs med detta i åtanke och Norra 

Djurgårdsstaden som är under utveckling ska var fossilbränslefritt till år 2030 (Stockholms 

hamnar, 2010). Energibesparande åtgärder samt användning av förnybara energityper är några 

exempel på metoder för att nå en hållbar utveckling ur ett miljöperspektiv. (Brandt, m.fl., 2002; 

Stockholms stad, 2012) Exempel på energikällor som brukar klassas som förnybara är vattenkraft, 

vindkraft, vågkraft och solenergi (Energimyndigheten, 2011k). Rapporten behandlar enbart den 

sistnämnda. 

2.1 Solinstrålning 

Den solstrålning som når marken kallas globalstrålning och består både av strålning direkt från 

solen och av strålning som reflekterats under sin väg genom atmosfären (SMHI, 2011). I Figur 2 

visas hur stor instrålningen statistiskt har varit i Stockholm under årets olika månader i medeltal. 

För solinstrålningen till solfångaren är det globalstrålningen som är av betydelse (Andersson, 

1999). Den instrålade effekten per ytenhet brukar kallas global irradians och den sammanlagda 

instrålade energin per ytenhet under en bestämd tidsperiod, exempelvis ett år, kallas global 

irradiation. Båda dessa termer brukar mer generellt kallas för globalstrålning. Under 
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vintermånaderna december, januari och februari ligger den sammanlagda globalstrålningen under 

50 kWh/m2/år medan den sammanlagda globalstrålningen under sommarmånaderna juni, juli 

och augusti ligger mellan 400 och 500 kWh/m2/år (SMHI, 2011). Solfattiga och solrika år brukar 

globalstrålningen avvika med ungefär 10 procent från sitt medelvärde (SMHI, 2009).  

 

 

Figur 2. Globalstrålning i Stockholm fördelat över årets månader. Källa: SMHI, 2012. 

Det är främst solhöjden och molnigheten som bestämmer hur stor globalstrålningen är (SMHI, 

2011). Den direkta solstrålningen kan variera snabbt; det är främst moln som orsakar snabba 

förändringar i instrålning. Moln släpper igenom olika mycket solstrålning beroende på tjocklek. 

Molnen ger också ifrån sig långvågsstrålning. (SMHI, 2009) 

Vid lätt molnighet minskar effekten hos en solcell med 50 procent och vid kraftig molnighet 

minskar effekten med 90 till 95 procent (Ångström Solar Center, Uppsala Universitet, 2011). 

2.2 Solenergisystem 

Under åren har flera metoder utvecklats för att ta till vara på solenergin och omvandla den till en 

önskad form som sedan kan användas. Strålningen kan till exempel användas för direkt 

uppvärmning av en fluid i en solfångare eller koncentreras till en punkt i en så kallad solkokare 

(Muñoz, m.fl., 2009). Kokaren kan driva exempelvis en stirlingmotor vilken i sin tur driver en 

generator som alstrar en elektrisk ström (Solar Region, 2012e). För att omvandla solenergin till 

elektricitet direkt används solceller eller fotovoltaiska celler som de också kallas (Würfel, 2009). 

Solceller tappar dock i verkningsgrad då de blir varma, därför finns det hybrider som är en 

kombination av solfångare och solceller. I dessa leder en cirkulerande fluid bort värmen från 

solcellspanelen och värmen tas till vara på samma sätt som för en solfångare (Dubey, m.fl., 2008). 

De i särklass vanligaste teknikerna på nordligare breddgrader och i Sverige är solfångare eller 

solceller. Andra tekniker som exempelvis solkokare är mindre lönsamt än solceller 
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(Quaschning, 2004) eftersom instrålningen inte är tillräckligt stor i Sverige. Med detta som 

bakgrund utreds enbart potentialen för solceller och solfångare. 

2.2.1 Solceller 

Tekniken för att utvinna elektricitet från solljus, som till stor del fortfarande används i dagens 

kommersiella solceller, utvecklades i Bellaboratoriet och presenterades av Chapin, Fuller och 

Pearson år 1954. Den fotovoltaiska effekten upptäcktes dock redan 1839 av Edmond Bequerel. 

(Tao, 2008) 

Principen som solcellen bygger på är att då cellen träffas av en foton ska en elektron frigöras 

vilken sedan kan transporteras vidare för att på så vis skapa en elektrisk ström. Marknaden 

domineras idag av solceller som är tillverkade av halvledarmaterialet Kisel (Tao, 2008), även om 

det finns forskning och utveckling av exempelvis organiska solceller. Halvledare som Kisel har ett 

visst energigap mellan valensbandet och ledarbandet då elektronernas energinivåer kvantiseras. 

För att en elektron ska nå upp till ledningsbandet från vilken den kan ledas bort krävs därför en 

tillförd energi som minst ska vara lika med energigapets. I fallet Kisel finns det fyra 

valenselektroner och ett energigap på 1,12 eV (Würfel, 2009). Om Kisel träffas av en foton med 

rätt energi exiteras således en elektron vilket illustreras i Figur 3. För att ta tillvara på så mycket 

energi som möjligt ur solens spektrum bör energigapet vara ungefär 1,4 eV (Würfel, 2009; Tao, 

2008), vilket motsvarar den maximala energitätheten i solens spektrum (se Figur 4). 

 

Figur 3. En schematisk bild över hur en elektron exciteras vid absorption av en foton och därefter leds bort med hjälp av 
diffusion. Källa: Tao, 2008. 

Diffusion 
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Figur 4. Energitäthet per fotonenergi från solen som funktion av fotonenergin strax utanför jordens atmosfär jämför med 
en svart kropp på 5800 K. Källa: Würfel, 2009. 

För att underlätta ledningen av exciterade elektroner p- respektive n-dopas kiselcellen av ett lager 

på över och undersidan bestående av ämnen med tre respektive fem valenselektroner. På så vis 

har p-sidan ett underskott medan n-sidan har ett överskott av elektroner. Därigenom skapas en 

potentialskillnad mellan fram och baksida i solcellen. När en foton med tillräckligt stor energi 

absorberas av mittsektionen (absorbenten) exiteras en elektron till ledningsbandet. Tack vare 

potentialskillnaden över cellen rör sig den fria elektronen mot p-sidan och kan ledas bort från 

cellen, en ström skapas. (Würfel, 2009) 

Den typiska solcellen på marknaden idag har en verkningsgrad på ungefär 15 procent räknat på 

förhållandet mellan den elektriska effekt som utvinns och den instrålade effekten. I 

laboratoriemiljö har verkningsgrader på strax över 40 procent uppnåtts, då med en teknik där en 

större del av solljusets spektra kan tas tillvara på. Ljuset koncentreras först 326 gånger med hjälp 

av en lins, därefter belyses en solcell bestående av tre olika lager halvledarmaterial vilka var och en 

är konstruerade för att ta upp energin ur en viss del av solens spektrum. Före en optimal 

energiupptagning för tre lager bör energigapen vara ungefär 0,8; 1,3 och 1,8 eV. (Tao, 2008; Bojs, 

m.fl., 2007) 

2.2.1.1 Solceller i ett system 

För att kunna använda den elektriska energin från solcellen direkt till hushållet eller skicka ut den 

på elnätet måste likströmmen först växelriktas i en växelriktare, vilken ger vissa förluster 

(Solelprogrammet, 2012a). De totala förlusterna i växelriktare och kablage uppgår till omkring 20 

procent (Energimyndigheten, 2010a). Den elektriska energin kan även lagras i batterier för 

användning då solstrålnigen inte ger tillräckligt med energi. Detta medför dock större förluster 

och en extra kostnad för batterier som dessutom kräver utrymme (Chen, m.fl., 2007), varvid 

batterier främst används i mindre system för exempelvis husvagnar och sommarstugor. 
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Varje enskild solcell ger en låg spänning, ofta kring 0,5 V, därför seriekopplas ett antal av dessa 

till en så kallad solcellsmodul (Energimyndigheten, 2011a). Dessa moduler är emellertid väldigt 

känsliga för skuggning eftersom en cell som skuggas närmast fungerar som en isolator då Kiseln 

tappar i ledningsförmåga (Henriksson, 2012), varvid effekten i modulen sjunker drastiskt till 20-

30 procent av full effekt (Hedström, m.fl., 2011). För att minska problemet utnyttjas ofta så 

kallade bypassdioder vilka leder strömmen förbi en skuggad cell; dessa paneler (som modulerna 

också kan kallas) kostar dock mer att tillverka. Rent praktiskt innebär tre bypassdioder att 

förlusterna vid skuggningen delas upp i de diskreta fallen 33, 67 eller 100 procent effektförlust 

där avrundning sker upp till närmaste nivå. Ju fler dioder desto fler diskreta steg och desto bättre 

är solpanelen på att hantera skuggningen. I exemplet i Figur 5 syns en kiselcellsmodul med två 

bypassdioder, skuggningen i bilden till vänster medför att ungefär 50 procent av effekten förloras. 

Om skuggningen vrids 90°, enligt bilden till höger, skuggas panelen över kortsidan och 

förlusterna blir nära 100 procent. Panelerna bör därför orienteras med hänsyn tagen till förväntad 

skuggning. (Solelprogrammet, 2012b) 

 

Figur 5. Shematisk skiss över en solcellsmodul med två bypassdioder som blir partiellt skuggad. I bilden till vänster 
förloras 50 procent av effekten medan det blir nära 100 procents förlust för skuggning enligt bilden till höger. Källa: 
Solelprogrammet, 2012b. 

Ett system i Stockholmsområdet placeras i söderläge med en vinkel mellan 35° och 50° för 

optimal effekt (Hedström, m.fl., 2011; PVGIS, 2012). En modul placerad helt horisontellt ger 15 

till 20 procent mindre energi under ett år (PVGIS, 2012).  Panelerna kan exempelvis fungera som 

en fristående anläggning på marken men i urbana miljöer placeras de med fördel på hustak. På 

platta tak kan panelerna stå i rader efter varandra med avstånd vilka minimerar skuggningen; 

exempel på detta syns i Figur 6. 

http://www.solelprogrammet.se/Projekteringsverktyg/Moduler/
http://www.solelprogrammet.se/Projekteringsverktyg/Moduler/
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Figur 6. Solcellsanläggning på Stadsteatern i Stockholm. Källa: Solcell.nu, 2012. 

För att kunna fånga upp så mycket av solstrålningen som möjligt kan solcellsystemet monteras så 

att det följer solens position över dygnet. Detta kräver dock större investeringskostnader och 

behovet av underhåll kan öka. En anläggning på 1 kW upptar ungefär 8 m2 i yta 

(Energimyndigheten, 2010). Den energimängd som kan fås ut ur solcellerna är starkt beroende av 

var i världen den placeras. Instrålningen skiljer sig mycket beroende på avståndet till ekvatorn och 

på årstid. Jämförs exempelvis Stockholm och Madrid i Tabell 1 (Manz, m.fl., 2011), fås nästan 

dubbelt så mycket energi i Madrid (1663 kWh/m2) under ett år jämfört med Stockholm (979 

kWh/m2). Fördelen med att placera en solcell på nordligare breddgrader är att det oftast är kallare 

där vilket resulterar i en naturlig kylning av solcellen som annars skulle förlora i effekt (Wu, m.fl., 

2011). På vintrarna riskerar dock solpanelerna att bli snötäckta och därmed producerar de ingen 

elektrisk energi. Detta brukar dock inte vålla några större problem eftersom panelerna ofta 

placeras med en vinkel som gör att snön glider av då det understa skiktet smälter av solvärmen; 

en större vinkel torde kräva mindre underhåll (Energimyndigheten, 2011a). 
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Tabell 1. Solstrålning vid olika platser i Europa. Källa: Manz m.fl, 2011.  

Globalstrålning 
(kWh/m2) Bukarest 

London, 
Weather 
C. 

Madrid, 
Barajas Moskva 

Rom, 
Ciampino 

Stockholm, 
Bromma Warszawa Zürich 

Jan 44 19 66 16 58 10 18 28 

Feb 66 32 77 35 73 26 32 46 

Mar 107 67 141 74 123 68 71 85 

Apr 140 100 153 106 154 110 104 115 

Maj 184 135 204 158 192 164 153 147 

Jun 197 143 223 168 202 174 158 155 

Jul 202 141 230 161 216 165 158 164 

Aug 178 122 201 133 190 130 137 144 

Sep 128 85 150 78 143 78 85 98 

Okt 89 51 105 41 101 36 50 59 

Nov 45 24 64 16 63 12 20 31 

Dec 34 15 49 10 50 6 13 22 

Årlig total 1414 934 1663 997 1565 979 999 1094 

 

2.2.1.2 Kostnad för solcellssystem 

Kostnaden för solceller mätt i dollar per watt installerad effekt har sedan 80-talet sjunkit i stort 

sett linjärt från tio dollar till ungefär en dollar per watt som är dagens pris. En viss uppgång 

skedde mellan år 2005 och 2009 på grund av brist på Kisel. Priset sjönk dock snabbt under 

hösten 2011 tack vare att efterfrågan på solcellerna var lägre än utbudet. Utöver priset på själva 

solcellen tillkommer installationskostnader och övriga kostnader (inklusive växelriktare) som 

uppskattades till totalt 45 procent av hela priset år 2005. (Tao, 2008; Ausick, 2011; Hållén, 2010). 

I Tabell 2 finns priser på solcellssystem från tre olika tillverkare. Priserna gäller för system som är 

i storleksordningen 5000 m2. För mindre system är priset dock högre. 

Tabell 2. Priser på solcellssytem från tre olika leverantöter exklusive moms. Källa: Gridcon och Eco Kraft, 2012, samt 
en källa som har velat vara anonym. 

 Gridcon Anonym Eco Kraft 

Pris på solfångare (kr/m2) - 1104 2465 

Pris på montering (kr/m2) - 260 - 

Pris på rör (kr/m2) - 52 - 

Totalt pris för systemet inkl montering 

(kr/m2) 

2700 1416 2777* 

Energiutbyte från panelen (kWh/m2/år) 130 115 151 

Systemverkningsgrad** - 0,8 - 

Höjd (mm) 1000 986 990 

Pris/energiutbyte (kr∙år/kWh) 20,77 15,39 23,03 

*För totalt pris för systemet från Echo Kraft antas priser på montering och rör vara samma som de priser som fåtts 

från den anonyma källan. 

**Systemverkningsgrad avser verkningsgraden på systemet efter solcellerna. 
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De kraftiga prisfallen på solceller den senaste tiden tillsammans med höga energipriser har gjort 

solcellsinvesteringar allt mer lönsamma. Redan idag ger solceller i ett antal länder en avkastning 

på över sex procent per år. Närmast jämförbara länder rent instrålningsmässigt är Tyskland och 

Danmark där avkastningen når upp till på 8,8 respektive 7,5 procent. Där är dock priset på el så 

högt som 2,3 respektive 2,5 kr/kWh. (Bloomberg, 2012) 

2.2.1.3 Solcellen som förnybar energikälla 

Solceller ses som en förnybar energikälla bland annat eftersom den är fri från utsläpp då den är i 

drift. Vid tillverkningen åtgår dock stora mängder energi och först efter cirka tre år har solcellen 

producerat lika stor mängd som används vid tillverkningen (Tao, 2008). Livslängden på 

solcellerna är över 25 år (Energimyndigheten, 2011b) och sett till hela livscykeln beräknas en 

solcell placerad i Storbritannien släppa ut 58 g koldioxidekvivalenter per kWh producerad energi 

(Baldwin, 2006) vilket är jämförbart med Sverige eftersom strålningsdata för länderna är 

likavärdiga enligt Tabell 1. Om besparingar görs i elkonsumtionen kan utsläppen från 

elproduktionen minska med cirka 1 kg/ kWh el som sparas, men detta är svårbedömt eftersom 

det är osäkert om minskad elkonsumtion resulterar i minskad produktion av kolkraft eller av 

exempelvis vattenkraft (Energimyndigheten, 2012a). 

Prognoser på hur stort effektbehovet kommer att vara i världen år 2050 och 2100 är 28 TW 

respektive 48 TW. Med detta, samt beräknade materialreserver som bakgrund, sammanställde 

Coby.S Tao, Jiechao Jiang och Meng Tao Tabell 3 som visar hur stor del av effektbehovet som 

kan täckas av olika typer av solcellstekniker. Beräkningarna är gjorda för ett optimalt fall där 

exempelvis silver endast används till solceller och inte i några andra industrier. Det visar sig 

emellertid att solceller byggda med hjälp av dagens teknik inte kan täcka en stor andel av behovet 

i framtiden. (Tao, m.fl., 2010) 

Tabell 3. Olika solcellsteknikers potentiella andel av effektbehovet i världen år 2100 baserat på materialreserver. Källa: 
Tao, m.fl, 2011. 

Solcellsteknologi 
Verkningsgrad 
(%) 

Begränsande 
material 

Materialreserv 
(Ton) 

Maximal 
effekt 

Medeleffekt 
(GW) 

Andel av 
effektbehovet 
år 2100 (%) 

CdTe 10,6 Tellur 48 816 GW 120-160 0,4 

CIGS 11,5 Indium 16 650 GW 100-130 0,3 

Dye-sensitized 7 Rutenium 5 890 GW 135-180 0,4 

Kristallin Kisel 15 Silver 400 5,7 TW 860-1 150 2,5 

 

2.2.2 Solfångare 

En solfångare tillvaratar värmen i solstrålningen genom uppvärmning av en fluid. Värmen kan 

sedan användas till exempelvis tappvarmvatten eller uppvärmning. Olika sorters solfångarsystem 

kan utvinna mellan 200 och 700 kWh/m2/år. (Svensk solenergi, 2012a) 

En plan solfångare konstrueras med en skyddande skiva av glas eller plast som minskar 

förlusterna till omgivningsluften, både i form av konvektion och i form av strålning. Solljuset 

omvandlas till termisk energi i absorbatorplattan; det finns olika sätt att behandla den för att 

maximera upptagningen av solljus och minska värmeavgivningen från plattan. Värmen 

transporteras sedan vidare av en fluid som cirkulerar i rör vilka kan byggas in i absorbatorplattan. 

Den plana solfångarens konstruktion illustreras i Figur 7. 
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Figur 7. Plan solfångare. Källa: Kalogirou, 2004. 

Vid ogynnsamt väder, såsom kyla, blåst och molnighet, blir emellertid plana solfångare dåliga på 

att ta upp solenergin. Vakuumrörsolfångare påverkas mindre av ofördelaktigt väder. De består av 

vakuumisolerade rör som har inbyggda ”heat pipes” där en fluid förångas. Den förångade fluiden 

kondenserar sedan i en kanal där en annan fluid cirkulerar och tar upp värmen. Denna 

konstruktion transporterar värmen effektivt och medför skydd mot överhettning och skydd mot 

att fluiden fryser (Kalogirou, 2004). En schematisk bild över vakuumrörssolfångaren visas i Figur 

8. Verkningsgraden i både plana solfångare och vakuumrörsolfångare sjunker med ökad 

temperaturskillnad mellan temperaturen på fluiden i solfångaren och temperaturen ute 

(Zambolin, Del Col, 2010), och således är verkningsgraden större ju varmare det är ute, om 

fluidens temperatur hålls konstant. 
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Figur 8. Vakuumrörssolfångare. Källa: Kalogirou, 2004. 

Enligt Svensk solenergi är livslängden på en anläggning med solfångare åtminstone 25 år (Svensk 

solenergi, 2012b). Livslängden på plana solfångare är mer testad än livslängden på 

vakuumrörssolfångare, vilka har utvecklats så mycket på senare år att man inte kan garantera att 

livslängden stämmer med tidigare tester. Vad det gäller plana solfångare visar tester från bland 

annat SP att dessa med stor sannolikhet kommer hålla minst 20 år (Kovàcs, m.fl., 2009), men 

vissa solfångare kan hålla 30 till 50 år (Energimyndigheten, 2011c). 

2.2.2.1 Solfångare i ett system 

Solfångaren kan kopplas till en varmvattenberedare så att solenergin utnyttjas som 

tappvarmvatten. Solvärmen produceras mestadels på dagen men kan lagras i en ackumulatortank 

till morgonen, då behovet av varmvatten ofta är stort (Energimyndigheten, 2011d). Ett annat 

användningsområde för varmvatten från solfångare kan vara uppvärmning av en swimmingpool. 

För husuppvärmning kan ett så kallat kombisystem användas; systemet har en ackumulatortank 

vars vatten kan värmas antingen med solenergin eller med en kompletterande energikälla, 

vanligtvis ved eller pellets. (Energimyndigheten, 2011e) 

Skiktning i ackumulatortanken är viktig när det gäller solvärmesystem. Att en ackumulatortank 

skiktas innebär att vattnet har olika temperatur på olika nivåer i tanken; övre delen har hög 

temperatur medan nedre delen har låg temperatur. För att verkningsgraden i ett solvärmesystem 

ska vara så hög som möjligt bör solfångaren inte behöva värma vattnet i ackumulatortanken till 

högre temperatur än den som ska tappas ur (Persson, 2008). Om vattnet ska användas som 

tappvarmvatten får inte temperaturen understiga 60 ºC för att undvika att det bildas 

legionellabakterier i vattnet (Energimyndigheten, 2011f). I ett vattenburet värmesystem är 
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temperaturen 55 ºC (gäller lågtemperatursystem vilket finns i byggnader byggda efter 1984) 

(Energimyndigheten, 2011g).  

En ackumulatortank brukar dimensioneras med en volym på mellan 50 och 100 liter för varje m2 

solfångare (Svensk solenergi, 2007), eller så att den har en volym 2 till 3 gånger större än det 

mängd varmt vatten som förbrukas varje dag (Bezdrob, m.fl., 2010). En ackumulatortank 

behöver vara på 500 till 750 liter för att enbart täcka tappvarmvattenbehovet för en villa 

(Energimyndigheten, 2011d). För att kunna användas till uppvärmning av en typisk villa under en 

dag krävs en ackumulatortank med en volym mellan 1500 och 2000 liter (Energimyndigheten, 

2011h). 

2.2.2.2 Kostnad för solfångarsystem 

Prisuppgifter som fåtts vid kontakter med olika leverantörer redovisas i Tabell 4. Dessa gäller 

anläggningar på omkring 5000 m2; alltså har ett billigare pris fåtts än för köp av ett mindre 

system. Priser för montering, rör och konsult har bara fåtts från Aquasol (se Tabell 5); dessa 

priser antas vara desamma för alla solfångare i beräkningarna. Det förväntade energiutbytet för 

Aquasols solfångare har fåtts från tillverkaren medan SP:s katalog för solfångare använts för de 

andra systemen. Systemverkningsgraden avser verkningsgraden på systemet efter solfångarna och 

beror bland annat av förluster i rör och ackumulatortank. Den har härletts med värden från 

Aquasol, utifrån uppgift att den återstående energin i ackumulatortanken efter förluster är 400 

kWh/m2/år (Aquasol, 2012b). I beräkningarna antas denna systemverkningsgrad även gälla för 

övriga solfångarsystem, eftersom annan uppgift saknas och olika ackumulatortankar antas ha 

ungefär likvärdiga förluster. Prisuppgifterna från Sol & Energiteknik har beräknats från ett 

paketpris där det ingår ackumulatortank, pump, expansionskärl med mera. 

När det kommer till lönsamhet för solfångare gjordes beräkningar år 2004 för en anläggning i 

Augustenborg, där det beräknade energipriset per kWh till 0,68 kr vilket inte var lönsamt då 

eftersom fjärrvärmepriset då låg på 0,55 kr/kWh. (Nilsson, Olsson, 2004)  
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Tabell 4. Priser och data för solfångarsystem exklusive moms. Källa: Aquasol, 2012b; Sfinx, 2012a,b; Sol & 
Energiteknik, 2012a,b; SP, 2012. 

 Aqua-

sol 

Sfinx Sol & 

Energi-

teknik 

Sol & 

Energi-

teknik 

Modell på solfångaren Big 13 

L 

HPSC  

58-1800-15 

Intelli-heat  

24 ST 

Intelli-

heat 

FP215P 

Typ av solfångare plan  vakuum vakuum plan 

Pris på solfångaren (kr/m2) 2700 1786 paketpris paketpris 

Energiutbyte (kWh/m2/år) 474 476 420  392 

Höjd på solfångaren (mm) 2320 1935 2000 2088 

Solfångararea (m2) 13 2,24 3,95 2,15 

Pris på ackumulatortanken (kr) 21 450 15 625 - - 

Storlek på ackumulatortank (liter) 1000 500 - - 

Ackumulatortankstorlek/solfångararea 

(liter/m2) 

75 75 63,29 87,21 

Pris inkl. ackumulatortank exkl. 

montering, rör mm (kr/m2) 

4309 4130 1962** 2203** 

Pris komplett system med installation 

(kr/m2) 

6859 6580* 4412* 4653* 

Pris per energiutbyte (kr∙år/kWh) 17,15 16,38 12,45 14,06 

*Priser på montering, rör och konsult antas vara lika stora som de priser som fåtts från Aquasol. Även 

systemverkningsgraden (som beror på förluster i ackumulatortanken och rören från solfångaren) antas vara lika som 

för Aquasol. 

**40 procent av ordinarie pris för paketen Intelli-heat V3-750 respektive Intelli-heat FP4-750. 

Tabell 5. Prisuppgifter och systemverkningsgrad för en solfångare från Aquasol, exklusive moms. Källa: Aquasol, 
2012b 

 Aquasol 

Pris på montering (kr/m2) 700 

Pris på rör (kr/m2) 1100 

Pris på konsult (kr/m2) 650 

Systemverkningsgrad 0,844 

 

2.2.2.3 Solfångaren som förnybar energikälla 

I artikeln ”Life cycle assessment of a solar thermal collector” görs en LCA-undersökning (Life cycle 

assessment) av en plan solfångare på 2,3 m2 inklusive en tillhörande ackumulatortank. Resultatet 

av undersökningen visade att systemet har en återbetalningstid på mindre än två år både vad det 
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gäller energianvändning och koldioxidutsläpp under livscykeln. Solfångaren väntas orsaka ett 

utsläpp på 721 kg koldioxidekvivalenter under sin livstid, och förbrukar cirka 10 GJ i energi vid 

bland annat tillverkning (Ardente, m.fl., 2004). Siffrorna kommer från en italiensk studie, med 

italienska värden på instrålningen och därmed är det troligt att återbetalningstiden är något längre 

i Sverige. I en annan undersökning med en solfångare på 1,68 m2 med inbyggd värmelagring 

kommer författaren fram till att utsläppen blir 219,4 kg koldioxidekvivalenter och att 

energikonsumtionen vid bland annat tillverkning ligger på 3,103 GJ (Battisti, m.fl., 2005). Dessa 

utsläpp kan jämföras med utsläppen från fjärrvärmeproduktion. På Kvarnholmen är det Fortum 

som äger fjärrvärmenätet (Djuric Ilic, 2009; Fortum, 2011) och Fortums fjärrvärme i Stockholm 

bidrog år 2011 till ett utsläpp på 0,078 kg koldioxidekvivalenter per kWh fjärrvärme, och då är 

även indirekta utsläpp inkluderade (Fortum, 2012). 

2.2.3 Solenergianläggningar i Sverige 

Svenska solanläggningar är till stor del koncentrerade till de sydligare delarna av Sverige där 

solinstrålningen är högre.  Malmö har under en längre tid strävat mot målet att bli en framstående 

stad vad det gäller miljön. Till år 2020 ska staden vara världsbäst på hållbar utveckling och år 

2030 ska hela Malmö försörjas med enbart förnybar energi. Som ett led i utveckling mot målet 

satsar staden på upprättandet av ett flertal solenergianläggningar. (Rubin, m.fl., 2012) 

En solvärmeanläggning med 450 m2 plana solfångare har byggts i stadsdelen Augustenborg i 

Malmö. Den värmer upp vatten från kallvattensidan i fjärrvärmenätet och skickar ut den på 

varmvattensidan. Anläggning har också solcellspaneler vilka producerar el. Kylningen av dessa 

sker med hjälp av vatten som även detta leds ut på fjärrvärmenätet. (Solar Region, 2012a) 

Ytterligare ett exempel på en solvärmeanläggning är en från Sege Park i Malmö. Den består av 

250 m2 vakuumrörssolfångare och ger ett årligt energiutbyte på ungefär 125 MWh. Även denna 

värme skickas ut på fjärrvärmenätet. (Solar Region, 2012b) Vad det gäller rena 

solcellsanläggningar finns exempelvis en på Helsingborgs Lasarett på 850 m2 som ger en årlig 

produktion på 80 MWh. (Solar Region, 2012c) Ett antal exempelanläggningar med beräknat 

årsutbyte per m2 presenteras i Tabell 6. 

Tabell 6. En sammanställning av solcells- respektive solfångaranläggningar på olika platser i Sverige. Källa: Solcell.nu, 
2012; Solarregion.se, 2012. 

Solcellsanläggning Ort Driftstart Sort 
Yta 
(m2) 

Toppeffekt 
(kW) 

Energiutbyte 
(kWh/år) 

Energiutbyte 
(kWh/m2/år) 

Helsingborgs Lasarett Helsingborg 2009 - 850 - 80 000 94 

Tekniska muséet Malmö 2006 - 515 160 57 000 111 

Kårhuset Malmö 2006 - 180 25 18 000 100 

Ekologihuset Lund 2007 - 762 - 81 000 106 

Sege Park Malmö 2007 Poly 1250 166 170 000 136 

Ullevi Göteborg 2007 - 600 86,4 63 600 106 

Stadsteatern Stockholm 2007 Mono 240 32,2 30 000 125 

Solfångaranläggning               

Sege Park Malmö - Vakuumrör 250 200 125 000 500 

Stadsfastigheter Malmö - Olika 3151 - 1 250 000 397 
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2.3 Kvarnholmen 

Kvarnolmen är en stadsdel under utveckling som ligger i norra delen av Nacka kommun i ett, 

enligt kommunen, mycket attraktivt område (se Figur 9). Statsdelen har projekterats av 

fastighetsbolagen JM och KF Fastigheter med målet att ta tillvara på det unika läget och skapa en 

attraktiv och levande plats att bo på. Tillsammans äger de ön genom det gemensamma bolaget 

Kvarnholmen utveckling AB (KUAB). För närvarande finns ett antal byggnader på ön varav den 

mest kända är Kvarnen Tre Kronor vilken uppfördes år 1898 och ska fungera som bostadshus. 

Arkitekturen i stadsdelen och kringliggande bostadshus präglas av klassiska arkitektoriska inslag 

matchande kvarnens. (Kvarnholmen, 2012; Nacka kommun, 2012; Nacka kommun, 2005) 

 

 

Figur 9. Kvarnholmen ligger i norra delen av Nacka kommun med utsikt över Djurgården. Källa: Hitta.se, 2012. 

Byggnationen av stadsdelen är fördelat på de fyra byggherrarna Riksbyggen, JM, Einar Mattsson 

och Fastighetscompagniet. Utvecklingen av stadsdelen ska ske i sex olika etapper vilka motsvarar 

olika delar av Kvarnholmen. Först ut var Norra Kajområdet där inflyttningen preliminärt kan 

börja sommaren 2012; även etapp 2 har påbörjats. Etapp 3 var den senaste detaljplanen som vann 

laga kraft, vilket innebär att den fått godkännande att genomföras (PBL, 2012). Respektive etapp 

visas i Figur 10. 

 

Figur 10. Kvarnholmen uppdelat i etapper. Källa: KUAB, 2012. 

 

Etapp 1 Etapp 2 

Etapp 3 

Etapp 5 

Etapp 4 

Etapp 6 

Gäddviken 

http://www.riksbyggen.se/
http://www.jm.se/
http://www.einarmattsson.se/
http://fastighetscompagniet.se/
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Kvarnholmen i sin helhet (se Figur 11) beräknas vara klar ungefär år 2022 och där ska då finnas 

bland annat 5000 boende fördelat på 2500 bostäder, 2000 arbetsplatser, 16 förskoleavdelningar, 

en grundskola för 700 elever, ett närcentrum med mataffär, kafé, resturanger, hälso- och sjukvård, 

friluftsliv i form av parker, grönområden, strandpromenad, konstgräsplaner för fotboll samt en 

marina med möjlighet till egen båtplats. Kollektivtrafiken ska utvecklas och det kommer att gå 

reguljära turer med skärgårdsbåtar och sjöbuss. (KUAB, 2012) 

 

Figur 11. En vy över Kvarnholmen enligt den vision som skapades 2005. Källa: Nacka kommun, 2005. 

2.3.1 Potential för solanläggningar på Kvarnholmen 

Det mesta av Kvarnholmens yta kommer troligen att bebyggas i enlighet med den vision som 

visas i Figur 11. Således finns inga stora fria områden i vilka solkraftsparker skulle kunna 

anläggas. JM utredde frågan huruvida det skulle vara lönsamt att bygga en anläggning på ”platån”; 

området är markerat som etapp 5 i Figur 10. (Henriksson, 2012). Idén var att sätta upp solfångare 

på området; dessa skulle producera mer energi än vad som krävdes för att täcka behovet på 

sommaren. Överskottsenergin skulle sedan pumpas ned i de bergrum som finns under 

Kvarnholmen vilka är inringade i rött i Figur 12. Bergrummen har tidigare fungerat som oljelager 

och ska enligt uppgift vara så stora att utrymmet inte är begränsande. På vintern, när 

solanläggningen inte producerar tillräckligt mycket värme, pumpas den lagrade energin upp till 

kringliggande hus. Nackdelarna med detta projekt är, utöver att det inte kommer att vara lönsamt, 

att anläggningen tar yta från byggnation av bostadshus. Det är byggnation och försäljning av hus 

som är JM:s huvudsakliga affärsidé. Därtill kan inte bergrummen användas till garage vilket också 

har diskuterats. (Henriksson, 2012) 
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Figur 12. Detaljplan av etapp 1 med bergrum inringade i rött. Källa: Nacka Kommun, 2008. 

För att kunna bygga så många hus som möjligt och ändå använda solenergi kan takytor nyttjas. 

Det är emellertid viktigt att taken ska vara i söderläge och inte skuggas av kringliggande 

byggnader. På Kvarnholmens norra sida kommer solinstrålningen på hustaken att vara begränsad. 

De största delarna av Kvarnholmen är ännu ej färdigritade varför den vision av Kvarnholmen 

som gjordes 2005 får stå till grund för resonemangen kring lämpliga takytor. En uppskattning av 

vilka hus som kan var lämpade för solpaneler med hänsyn tagen till potentiell skuggning är 

inringade i rött i Figur 13 och Figur 14. 

 

Figur 13. Hustak med potential för solpaneler, vy från nordost. Källa: Nacka kommun, 2005. 
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Figur 14. Hustak med potential för solpaneler, vy ovanifrån. Källa: Kvarnholmen, 2012. 

Räknas antalet hus som är inringade i bilden ovan och jämförs med de hus som inte är inringade 

görs en grov uppskattning om hur stor del av Kvarnholmens hus som är potentiella 

”solenergihus”. Antalet gynnsamma hus uppskattas således till 68 stycken medan antalet 

ogynnsamma blir ungefär 32 stycken. 

2.3.2 Nya Kvarnen 

Byggnationen av de fem husen Nya Kvarnen har påbörjats och färdiga ritningar för respektive 

hus finns tillgängliga. Platsen för husen visas som nummer 15 i Figur 15 och en bild ovanifrån 

syns i Figur 16. En utredning kring potentialen hos solpaneler på dessa hus görs. Detta för att 

dels behandla något konkret fall men även för att med hjälp av detta uppskatta potentialen på 

resten av Kvarnholmen i enlighet med den vision som finns.  
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Figur 15. Vy över etapp 2 med Nya Kvarnen som nummer 15. Källa: Nacka Kommun, 2010. 

 

Figur 16. Överst: Hus 1 till och med 5 i vy ovanifrån. Nederst: Schematisk skiss över Nya Kvarnen. Källa: Dahlkils, 
2011. 

Tillgänglig yta på hustaken uppskattas som total yta, minus takterrassernas yta, multiplicerat med 

faktorn 0,8. Faktorn används som en uppskattning om att 20 procent av ytan inte går att använda 

på grund av exempelvis skorstenar som är i vägen. Uppskattningen har tagits fram genom en 

granskning av takritningarna. Samtliga tak har lika stort takdjup; 13 m. En ritning över taket på 

hus 1 visas i Figur 17 och Tabell 7 visar respektive hus takyta samt boarea. 
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Figur 17. Ritning över taket på hus 1, Nya Kvarnen. Källa: Dahlkils, 2011. 

 

Tabell 7. Tillgänglig takarea samt boarea för respektive hus i Nya Kvarnen. Källa: Dahlkils, 2011. 

Hus Takarea exkl. 

terrasser 

(m2) 

Takarea exkl. 

terrasser med 20 % 

"förlust" (m2) 

Antal 

lägenheter 

BOA 

(m2) 

Takarea/ 

BOA (%) 

1 250 200 37 3110 6,4 

2 250 200 33 2445 8,2 

3 250 200 27 2128 9,4 

4 250 200 27 2092 9,6 

5 280 224 20 1697 13,2 

 

2.4 Energianvändning 

För att dimensionera en solenergianläggning krävs information om hur mycket energi som 

fordras i form av dels värme och dels elektrisk energi. Energimyndigheten gör årligen en 

undersökning kring behovet av uppvärmning och varmvatten i flerbostadshus. Utdrag ur denna 

statistik presenteras i Tabell 8.  Uppvärmningen på Kvarnholmen kommer enligt JM:s nuvarande 

planer att ske med hjälp av hälften fjärrvärme och hälften el. JM bygger sina hus på Kvarnholmen 

med en beräknad energiåtgång på 75 kWh/m2 och år, varav 25 kWh/m2 är för tappvarmvatten 

(Henriksson, 2012), vilket är betydligt snålare än vad jämförbar statistik säger. Enligt Tabell 8 var 

den årliga energianvändningen för uppvärmning och tappvarmvatten i hus byggda efter 2001 i 

Stockholms län 134 ±12 kWh/m2; tabellen avser enbart fjärrvärmeuppvärmda hus. I de 
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75 kWh/m2 boarea, som JM uppger, ingår bland annat uppvärmning av trapphus och 

energiåtgång för hissar och garage. Denna siffra används vid uppskattning av energiåtgången i 

husen på Kvarnholmen. Energianvändningen består av en eluppvärmning på 37,5 kWh/m2 och 

år, en fjärrvärmeuppvärmning på 12,5 kWh/m2 och år och tappvarmvatten på 25 kWh/m2 och 

år. Uppvärmningen är dock koncenterrad över de kallare månaderna på året medan 

tappvattenkonsumtionen är i stort sett konstant året om. (Henriksson, 2012) 

Tabell 8. Utdrag ur ”Genomsnittlig energianvändning per m2 med enbart fjärrvärme år 2010 med hänsyn till län och 
byggår”. Källa: Energimyndigheten, 2011i. 

Fjärrvärme 

(kWh/m2)       Byggår         

 

-1940 1941-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001- Samtliga 

HELA RIKET 168 ± 4 177 ± 4 170 ± 4 163 ± 8 144 ± 6 148 ± 13 141 ± 11 166 ± 2 

Stockholms län 171 ± 7 186 ± 8 174 ± 8 164 ± 20 141 ± 12 137 ± 24 134 ± 12 168 ± 5 

Anm. Den redovisade skattningen ± tillhörande felmarginal utgör ett 95 procentigt konfidensintervall under antagande att 
undersökningen är normalfördelad. 

 

Vad det gäller elförbrukning1 för övriga poster ligger den genomsnittliga förbrukningen för en 

familj 24-64 år boende i lägenhet på 44 kWh/m2 och år (Zimmermann, 2009). Variationen i 

elförbrukningen över en dag är stor men grundförbrukningen är konstant, denna antas innefatta 

kyl och frys samt elektronik i standbyläge. Enligt Zimmermann står kyl och frys för 15 procent av 

den totala energiförbrukningen, alltså i detta fall 6,6 kWh/m2 och år. Standby-elen kan sedan i sin 

tur uppgå till tio procent av elanvändningen (Energimyndigheten, 2010b) vilket i detta fall 

motsvarar 4,4 kWh/m2 och år. Den totala grundförbrukningen blir således 25 procent eller 11 

kWh/m2 och år. 

2.5 Solenergi och politik 

För att stimulera skiftet av energiteknik ger staten ekonomiskt stöd vid installation av solceller. 

Solceller kan få statligt stöd med upp till 45 procent av investeringskostnaden. Staten beviljar 

maximalt 1,5 miljoner i bidrag per solenergisystem eller 40 000 kronor exklusive moms per 

kilowatt elektrisk toppeffekt för rena solcellssystem och 90 000 kronor exklusive moms per 

kilowatt elektrisk toppeffekt för hybridsystem. Stödet gäller både för företag och för 

privatpersoner men dock endast för solcellsystem som blir färdiga senast 31 december 2012. 

(Energimyndigheten, 2011j). Det har funnits stöd även för solfångare, men det upphörde vid 

årsskiftet 2011 till 2012 (Boverket, 2012). 

2.6 Försäljning av solvärme och solel 

Fortum har gjort det möjligt för sina kunder att sälja värmeöverskott som fjärrvärme. Emellertid 

finns inget behov av att köpa in värme på sommaren när solvärmeproduktionen är som störst, 

eftersom användningen av fjärrvärme då är låg (Sundström, 2012). 

 

                                                 
 

1
 Ordet ”förbrukning” används vid flera tillfällen i rapporten. El eller energi över lag kan inte förbrukas men 

eftersom ordet är vanligt i dagligt tal används det även här. 
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Energimarknadsinspektionen har genomfört en utredning huruvida nettodebitering kan införas, 

vilket innebär att en elkund, som exempelvis har solceller, kan skicka ut sitt överskott på elnätet 

och endast betala för det överskott av el som förbrukas, alltså borträknat den egenproducerade 

elen. Energimarknadsinspektionen föreslår att nätägare ska bli skyldiga att nettodebitera 

nättariffen. Vad det gäller elhandel är det emellertid inte tillåtet att skattemässigt kvittera det sålda 

producerade överskottet mot den el som köps. Istället kan man förhandla fram ett avtal med ett 

elhandelsföretag om att sälja överskottet av egenproducerad el och därmed betala skatt två 

gånger. Energimarknadsinspektionen föreslår att skattemyndigheten ska utreda huruvida det är 

möjligt att ändra skattereglerna. (Karlsson, 2010) 

Nacka Energi, som äger elnätet på Kvarnholmen (Nacka Energi, 2012a), erbjuder sina kunder att 

kvittera köpt el mot sålt elöverskott genom att betrakta produktionen som energieffektivisering. 

Överskottet används till att täcka förluster i elnätet. Kvitteringen görs månadsvis och om 

kundens elproduktion är större än elanvändningen sker betalningen som om det gått jämnt ut. 

(Nacka Energi, 2012b). Mätningen av elen som säljs kostar inget för mikroproducenten om man 

använder mer el än man producerar och anläggningen inte producerar mer än 43,5 kW. Det 

kostar inte heller något att få elmätaren bytt om det behövs. (Svensk Energi, 2009) 

Producenter av el från ett antal olika förnybara energikällor (inklusive solenergi) får elcertifikat 

om anläggningen är godkänd och producerar minst 1 MWh.  Elcertifikatet kan säljas till 

elleverantörer som måste uppfylla kvotplikten, det vill säga att en viss andel av den el de säljer ska 

täckas av elcertifikat. (Energimyndigheten, 2012b). De som använder egenproducerad el på minst 

60 MWh på ett år eller har en anläggning på mer än 50 kW har också skyldighet att uppfylla 

kvotplikten (Energimyndigheten, 2012c). 

2.7 Energipris 

Konsumentens kostnad för el består till lite mer än 40 procent av elhandelskostnader, till ungefär 

20 procent av nätavgift och till lite mindre än 40 procent av skatter och avgifter (Thorstensson, 

2011). 

Figur 18 visar statistik över det rörliga elpriset samt nätavgiften för lägenhetskunder. Priserna är 

exklusive moms. En exponentialfunktion har anpassats till summan av dessa kostnader, och visar 

att elkostnaden ökar med cirka 6,2 procent per år. Elpriset varierar stort på olika platser i landet 

och från olika leverantörer vilka alla har sina egna påslag. I Nacka kommun ägs elnätet av Nacka 

energi (Nacka Energi, 2012a). Mälarenergi, vilka har ett sammarbete med Nacka energi, har ett 

pris för sexmånadersavtal på 0,91 kr/kWh inklusive skatter och avgifter (Mälarenergi, 2012). 

Adderas nätavgiften på 0,25 kr/kWh (Nacka Energi, 2012c) fås det totala elpriset till 

1,16 kr/kWh. 
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Figur 18. Kostnader för rörligt elhandelsavtal och nätavgift exklusive skatter. Källa: SCB, 2012a; SCB, 2012b. 

Kostnaden för fjärrvärme visas i Figur 19. Även till den kostnaden är en exponentialfunktion 

anpassad, som visar att fjärrvärmekostnaden ökar med cirka 3,7 procent per år. 2011 var 

fjärrvärmepriset 0,7 kr/kWh (Energimyndigheten, 2012d). Fjärrvärmen i Stockholm levereras av 

Fortum. Deras pris var år 2011 0,84 kr/kWh varvid detta används som utgångspunkt i 

beräkningarna (Fortum, 2012). 

 

Figur 19. Kostnaden för fjärrvärme inklusive skatter. Källa: Energimyndigheten, 2012d. 
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2.8 Inflation 

Riksbanken har som målsättning att inflationen ska ligga kring 2 procent (Riksbanken, 2012). 

Med hjälp av statistik från SCB sedan år 2000 (SCB, 2012c) fås ett genomsnitt på inflationen på 

1,6 procent och en standardavvikelse på 70 procent av detta värde. I beräkningarna som görs i 

rapporten antas även den framtida inflationen vara 1,6 procent.  
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3 Metod och modell 

I projektet studeras de fem hus som Nya Kvarnen består av och solenergisystem dimensioneras 

för vart och ett av dessa hus. Ett fiktivt hus tas fram genom att beräkna genomsnittet av tak- och 

boarean hos husen och detta fiktiva hus går under benämningen ”medelhus”. Ur detta väntas 

slutsatser kunna dras om den totala storleken på solenergisystemen för alla de hus som byggs på 

Kvarnholmen, om de studerade husen antas vara representativa för området. Ett system med 

solfångare och ett system med solceller dimensioneras med utgångspunkt från det uppskattade 

energibehovet i sommarmånaden juni. Under denna period utvinner solenergisystemen som mest 

energi (se Figur 2), och denna dimensionering minskar således risken för att ett energiöverskott 

uppstår. Det är i dagsläget oklart om det går att sälja ett sådant överskott och därför behandlas 

enbart de fall då ingen hänsyn behöver tas till om det går att sälja energin eller inte. I 

beräkningarna används de billigaste solfångar- respektive solcellssystemen från Tabell 2 och 

Tabell 4 eftersom en inköpare antas välja det billigaste alternativet. Jämförelser görs dock även 

med de dyrare systemen i känslighetsanalysen. Data på hur mycket energi solfångarna respektive 

solcellerna väntas utvinna är inhämtade från oberoende tester och tillverkare. Från dessa värden 

räknas förluster bort, som dels uppkommer i solenergisystemet och dels beror på att solfångarna 

och solcellerna skuggas då de står i rader efter varandra på ett plant tak. Det är lämpligt att 

placera solfångarna eller solcellerna på taket på husen och de dimensionerade solenergisystemens 

areor jämförs med den tillgängliga arean på taket för respektive hus för att ta reda på om 

solfångarna eller solcellerna får plats. Det antas vara möjligt att placera solcellerna och 

solfångarna i söderläge. Efter dimensioneringen görs en lönsamhetskalkyl och en miljökalkyl där 

de utsläpp som solenergisystemen bidrar till per utvunnen kWh jämförs med motsvarande 

utsläpp från fjärrvärme och el från elnätet. 

I rapporten kommer endast solceller och solfångare behandlas och inte andra typer av 

solenergisystem. Detta eftersom dessa är mest lönsamma i det svenska klimatet (Quaschning, 

2004). Vidare kommer alternativa energikällor, både vad det gäller värme och elektricitet från 

statsnätet, att finnas och på så vis behöver endast solenergin komplementera den tillgängliga 

energin och inte ersätta den om detta inte är möjligt. 

Alla inparametrar som används i beräkningarna presenteras i Bilaga A. 

3.1 Dimensionering av solenergisystem 

Beräkning av erforderlig solfångar- och solcellsarea sker i flera steg med en avslutande iterativ 

process enligt Figur 20. Det första steget innefattar en uppskattning av areabehovet utifrån vilken 

beräkningsproceduren sedan fortskrider. 

Areabehovet för respektive energisystem beräknas med hjälp av behovet av energi för den 

byggnad eller de byggnader som ska försörjas. Energibehovet beräknas utifrån statistiska data om 

energianvändningen per m2 samt information om boarean (BOA) för respektive energislag enligt 

uttrycken 

  
 ,fjärr uppv fjärr tappvvE BOA E E  

 
(1) 

och
 

 
 , ,el uppv el hus elE BOA E E    (2)
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där Efjärr och Eel är energibehovet av fjärrvärme respektive elektricitet, Euppv,fjärr är 

fjärrvärmeåtgången per m2, Etappvv, är varmvattenåtgången per m2, Euppv,el är elen som går åt till 

uppvärmning per m2 och Ehus,el är hushållselen per m2. Dimensionering sker utefter behovet under 

den månad som vanligen ger störst energiproduktion från systemet, således under 

sommarmånaden juni. Behovet av fjärrvärme antas då endast bestå av tappvarmvatten och 

elförbrukningen av hushållselen. Varmvatten kan lagras i ackumulatortanken medan elenergin 

måste användas direkt eller skickas ut på elnätet. På grund av detta dimensioneras 

solcellsanläggningen efter den förväntade grundförbrukningen som är konstant hela tiden. Denna 

benämns Egrundf,el. 

En uppskattning av panelarean som krävs för respektive energisystem kan sedan beräknas med  

 
 , , , ,/panel behov solf fjärr system solf panel solfA E E

 
(3) 

och
 

  
 , , , ,/panel behov solc el system solc panel solcA E E

 
(4) 

där Epanel,solf och Epanel,solc är respektive panels energiproduktion per m2, och ηsystem,solf och ηsystem,solc är 

systemverkningsgraden i respektive typ av solenergisystem. Detta ger en uppskattning av behovet 

av panelarea. Dimensioneringen sker i detta första fall utifrån optimala förhållanden vilka 

används då tillverkaren eller annan myndighet testar anläggningen.  

När panelerna väl är på plats kommer dessa att skugga varandra delvis under dagen beroende på 

deras inbördes orientering och solens bana över himlen. Effektförlusten på grund av skuggning 

antas variera över året i enlighet med solstrålningens variation. Beräkning för hur mycket energi 

som faktiskt fås ur panelerna räknas därför om efter att den tänkta orienteringen av panelerna 

fastställts. Den energi som fås ut av de paneler som inte står i främsta raden påverkas av 

skuggningen och beräknas med formeln 

 
(1 )panel paneltillv system skuggE E f   

 
(5) 

för respektive paneltyp där Epaneltillv är den av tillverkaren givna förväntade energiproduktionen där 

ηsystem och fskugg är systemverkningsgraden och skuggfaktorn för respektive paneltyp. Dessa skiljer 

sig åt från solceller och solfångare eftersom cellerna påverkas mer av skuggning. När den 

noggrannare beräkningen av energiproduktionen har gjorts ändras panelarean stegvis till den 

producerade energin täcker det tänkta behovet. Denna itererande process görs med hjälp av 

MATLAB och en illustration för processen visas i Figur 20. Koden för detta presenteras i Bilaga 

B under rubrikerna 9.2 Dimensionering av solfångarsystem samt 9.3 Dimensionering av solcellssystem.  

Om det krävs många solfångare eller solpaneler för att täcka energibehovet måste de placeras tätt. 

Detta resulterar i att förlusterna på grund av skuggning blir större. Om skuggfaktorn överstiger 

tio procent anses förlusterna vara för stora och andelen av det energibehov som ska täckas 

minskas. 
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Figur 20. Flödesschema över beräkningsgång för respektive solenergisystem med itererade beräkningar. 
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3.2 Beräkning av skuggfaktor 

Skuggfaktorn fskugg beräknas i ett första steg som ett genomsnitt av hur stor del av panelen som är 

skuggad under den tid som solen är uppe under ett år. Detta görs med hjälp av approximativa 

ekvationer för solens postition på himlen beroende av solanläggningens position på jorden och 

tid över året. Ekvationerna (Braun, m.fl., 1983) för solens vinkel mot horisontalplanet samt 

azimutvinkel är: 

 
 arcsin sin sin cos cos cos t       (6) 

och 

 

cos sin
arcsin

cos

t




 
  

 
 (7) 

där β är solens vinkel mot horisontalplanet, θ är solens azimutvinkel, t är tidsvinkeln, δ är solens 

deklination och φ är solpanelens position latitud, i detta fall för Kvarnholmen. Tidsvinkeln t går 

från -180° till 180° vilket motsvarar kl 00.00 till 24.00. Solens deklination beräknas approximativt 

med ekvationen 

 

360(284 )
23.45sin

365

N


 
  

   

(8)

 

 

där N är dagen på året (Braun, m.fl., 1983). För varje tidpunkt på dagen beräknas skuggfaktorn 

enligt den geometriskt härledda ekvationen 

 

 

sin tansin
1 1

sin( ) sin( )
skugg,momentan

dd
f

l b

 

   

    
    

       

(9) 

 

där α är panelens vinkel mot horisontalplanen, d är avståendet mellan panelerna, l är panelernas 

längd och b är bredden på varje panelrad. Dessa momentana skuggningar summeras sedan över 

året. Första faktorn i ekvation (9) är baserad på skuggningen i höjdled och andra faktorn är 

baserad på skuggningen i sidled. 

Parametrarna för skuggning i höjdled visas i Figur 21.  

 

Figur 21. Parametrar för beräkning av skuggning i panelens längsriktning. Källa: Aquasol, 2012. 

β α 

d 
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Eftersom globalstrålningen varierar över året varierar också förlusterna på grund av skuggningen. 

Om panelen skulle skuggas under sommaren då den producerar som mest energi skulle det vara 

sämre sett till den årliga produktionen. Därför viktas skuggningen mot strålningen för varje 

tidpunkt solen är uppe under året. Detta görs med förenklingen om att den genomsnittliga 

globalstrålningen är proportionell mot solvinkeln över horisontalplanet, β. Att denna 

approximation är rimlig syns i Figur 22 där den normerade kurvan för den genomsnittliga 

globalstrålningen enligt Figur 2 jämförs med integrering av solvinkeln över motsvarande månad; 

även denna normerad. Vidare är påverkan av partiell skuggning på solcellsmodulerna beroende av 

antalet bypassdioder och skuggningen delas därför upp i diskreta steg. Solfångarnas effektförlust 

antas vara proportionell mot skuggningen. Denna modell för skuggfaktorn ger rimliga värden och 

används därför i beräkningarna. MATLAB-kod för beräkning av skuggfaktorn presenteras i 

Bilaga B under rubriken 9.1 Beräkning av skuggfaktor. 

 

Figur 22. Normerade kurvor för globalstrålning (Källa: SMHI, 2012) respektive solhöjd summerad för varje månad 
under ett år i Stockholm. 
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3.3 Modell för lönsamhetsberäkningar 

Beräkningar görs för att ta reda på om det är lönsamt att installera solfångare respektive solceller. 

Med nuvärdesmetoden räknas alla belopp om till nuvärde och summeras till det så kallade 

kapitalvärdet (Skärvald, Olsson, 2011), vilket är samma sak som vinsten på investeringen. En 

livslängd på systemet uppskattas för att ta reda på över hur lång tidsperiod besparingarna antas 

finnas kvar. Besparingarna antas komma i slutet av varje år som en klumpsumma. Dessa räknas 

om till nuvärde, där penningvärdesförlusterna i nuvärdeskalkylen baseras på kalkylränta och 

uppskattad inflation. Kalkylräntan är den avkastning som en investerare vill ha på sin investering. 

Nuvärdet kan beräknas som 

  = (1 ) nNuvärdet Värdet vid aktuell tidpunkt p     (10) 

där p är en ränta och n är antalet år mellan aktuell tidpunkt (tidpunkten då transaktion sker) och 

tidpunkten till vilket nuvärdet beräknas (Skärvad, Olsson, 2011). En bedömning av restvärdet på 

de komponenter som antas vara i funktion efter den uppskattade livslängden räknas också om till 

nuvärde. Alla nuvärden för varje år n summeras alltså tillsammans med investeringsutgiften över 

den uppskattade livslängden L enligt uttrycket 

  1

( )

(1 ) (1 )

L
årsbesparing energi

n L
n inflation kalkylränta inflation kalkylränta

E P n r
Vinst G

p p p p


   

   


 

 (11) 

där G är investeringsutgiften, Eårsbesparing är de årliga energibesparingarna, Penergi(n) är energipriset vid 

år n, r är restvärdet, pinflation är den uppskattade inflationen och pkalkylränta är kalkylräntan. Ett positivt 

värde visar på en lönsam investering. Ekvation (11) illustreras schematiskt i Figur 23. 

 

Figur 23. De framtida inbetalningarna summeras till ett nuvärde som jämförs med investeringsutgiften. 
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I de fall investeringen får statligt stöd beräknas även resultatet med stödet avdraget från 

investeringsutgiften. För att ta reda på om investeringen är lönsam i förhållande till andra 

energikällor beräknas besparingen som kostnaden för den sparade energin om den skulle köpas 

från elnätet eller fjärrvärmenätet. Energipriset modelleras som exponentiellt ökande utifrån 

nuvarande pris, det vill säga 

 
 0,( ) 1

n

energi energi energiprisP n P a  
 

(12) 

där Penergi är nuvarande energipris och aenergipris är energiprisökningen i procent per år. Vidare kan, 

med hjälp av internräntemetoden, den förväntade avkastningen (internräntan) beräknas genom 

att sätta kapitalvärdet till noll (Skärvad, Olsson, 2011), eller i detta fall genom att i ekvationerna 

(10), (11) och (12) sätta vinsten till noll. Den faktiska energikostnaden, om alla utgifter tas med i 

beräkningen, tas fram på motsvarande sätt med vinsten satt till noll men med en fix kalkylränta. 

Om detta pris är lägre än det pris som energin kan köpas för är investeringen lönsam. För att ta 

reda på om investeringen har återbetalats efter en viss tid görs beräkningen av vinsten med de 

besparingar som uppkommer före den aktuella tidpunkten (Kullvén, 2011). Även här används 

MATLAB och koden för dessa fyra beräkningar återfinns i Bilaga B under rubrikerna 9.4 

Beräkning och störningsräkning för vinst, 9.5 Beräkning och störningsräkning för internränta, 9.6 Beräkning och 

störningsräkning för energipris och 9.7 Beräkning och störningsräkning för livslängd. 

3.4 Miljökalkyl 

Utsläppen per kWh för solfångar- respektive solcellssystem jämförs med motsvarande siffra för 

produktionen av fjärrvärme respektive produktionen av elen på det svenska elnätet. Det 

sammanlagda koldioxidutsläppet beräknas för alla solfångar- respektive solcellsanläggningar som 

dimensionerats för hela Kvarnholmen och över hela solenergisystemens livslängd. Vid jämförelse 

av utsläpp för fjärrvärme- respektive elproduktion kan det i många fall svårt att veta vilka 

energikällor som stängs ner först om energi sparas och därmed veta hur stora 

utsläppsbesparingarna blir. Detta beskrivs mer ingående i kapitel 3.6 Känslighetsanalys. 

3.5 Begränsningar i modellerna 

Det finns ett antal begränsningar i de modeller som har tagits fram vilka påverkar resultaten 

något, dessa presenteras här. 

Till att börja med antas, vid dimensionering av solenergisystemen, den utvunna energin ur 

solfångare respektive solceller i juni månad vara proportionell mot den genomsnittliga 

solinstrålningen under samma period, alltså 18,2 procent av den årliga instrålningen 

(SMHI, 2012). Det finns dock en del faktorer som påverkar de båda teknikerna och medför att 

fördelningen av den genererade energin avviker något från uppskattningen. För solfångare gäller 

att verkningsgraden ökar med minskad temperaturskillnad mellan luften och den fluid som ska 

värmas upp. Skillnaden är med andra ord lägre på sommaren varvid verkningsgraden blir högre 

vilket medför att en större del av årsutbytet är koncentrerad till sommaren än vad som 

uppskattats. Motsvarande resonemang för solceller kan göras, dessa får dock lägre verkningsgrad 

på sommaren på grund av högre temperaturer. Energiutbytet blir således mer jämnt fördelat över 

året. Effekterna av uppskattningarna är främst att solfångaranläggningarna överdimensioneras 

något medan solcellsanläggningarna underdimensioneras. Sett till det faktiska utbytet för 

respektive system, vilket används till de ekonomiska utredningarna, påverkar denna 

approximation inte nämnvärt. 
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I rapporten antas ett ”medelhus”, beräknat som medelvärde av de fem husen i Nya Kvarnen, vara 

representativt för resterande Kvarnholmen. Det är emellertid troligt att genomsnittshuset på 

Kvarnholmen är lägre än de 14 våningar (se Figur 16) för Nya Kvarnen. Detta innebär att kvoten 

mellan tillgänglig takyta och bebodd yta (se Tabell 7) är högre vilket i sin tur medför att 

potentialen för solenergi är bättre då panelerna kan ha större avstånd mellan varandra och ändå 

täcka ett tänkt behov. 

Vad som inte har tagits hänsyn till i detta arbete är att det finns ett optimalt förhållande mellan 

lutningsvinkel på panelerna och skuggfaktorn. Till exempel ger en lutning på 35° istället för 45° 

ett obetydligt mindre energiutbyte (PVGIS, 2012) medan skuggningen minskar en del. Nackdelen 

med lägre lutning är att panelerna förmodligen blir mer känsliga för smuts och kräver lite mer 

skötsel då självrengöringen blir sämre. På så vis är det svårt att veta om en lägre vinkel skulle vara 

att föredra. I arbetet valdes vinkeln 45° även delvis på grund av att testdata från SP samt 

tillverkare är baserade på mätningar vid denna lutning (SP, 2012; Energimyndigheten, 2010a). 

Vidare är det mer effektivt att bygga en stor ställning med solfångare eller solceller likt ett lutande 

tak. Detta räknas dock inte på dels därför för att de ställer stora krav på konstruktionen då den 

måste klara av att belastas av kraftig vind, men också därför att det förmodligen är svårare att få 

bygglov till en stor och uppseendeväckande anordning. 

Modellen för skuggfaktorn som togs fram kan jämföras med en skuggfaktor framtagen av 

Solelprogrammet för en specifik konfiguration av solceller i södra Sverige. Med höjden 0,6 m, en 

lutning på 45° och ett avstånd mellan solpanelerna på 1,2 m är deras givna skuggfaktor tio 

procent (Solelprogrammet, 2012c). Om motsvarande inparametrar används i den framtagna 

modellen fås en skuggfaktor på 15,7 procent för solceller och 9,3 procent för solfångare. Detta 

räknat med tre bypassdioder för solcellen; det finns ingen specifikation för antalet bypassdioder 

som Solelprogrammet använder. Jämförelsen tyder på att modellen är bra eftersom om antalet 

dioder ökas går skuggfaktorn mot 9,3 procent vilket är nära tio procent. Eventuellt överskattas 

skuggningen i den framtagna modellen vilket leder till ett något lägre energiutbyte. 

Den ekonomiska modell som har använts har ett antal begränsningar. Dels ses alla besparingar 

som kommer in årsvis som en inbetalning som infaller i slutet av varje år och inte ett 

kontinuerligt flöde av betalningar över hela året som det är i verkligheten. Flera av 

inparametrarna är dessutom baserade på historiska data för inflation och energiprisökningar, 

medan kalkylerna å sin sida syftar till att visa på vad som kommer att hända i framtiden vilket i 

praktiken är omöjligt. 

Vad det gäller prisuppgifter för de system som används i rapporten är osäkerheten stor. Från de 

representerade företagens sida kan det finnas ett intresse i att dels lämna billigare men också 

dyrare offerter än vad som motsvarar det riktiga priset. Att säga att något är billigare än vad det är 

medför eventuella glädjesiffror i rapporten vilket i sin tur kan motivera en investering i en 

anläggning. Å andra sidan medför det att en eventuell köpare knappast är beredd att betala mer 

än vad som sagts i rapporten, vilket är en orsak till att företagen inte gärna avslöjar sin lägstanivå 

prismässigt.  De priser som används i beräkningarna gäller dessutom för system på omkring 

5000 m2 vilket gör att det i själva verket inte riktigt går att applicera på enskilda mindre 

anläggningar. 

Eventuella driftkostnader har inte tagits hänsyn till eftersom denna del antas vara liten i 

förhållande till resterande kostnader. Dessutom ska systemen vara i stort sätt underhållsfria 

(Energimyndigheten, 2011a; Aquasol, 2012c). 
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Om det blir ett överskott med el under vissa delar av dagen och denna ej kan kvitteras mot eller 

säljas för gällande elpris kommer besparingen under ett år att minska. Ett överskott av värme i 

solfångarna vållar dock inga större problem för solfångarna eftersom energin lagras i 

ackumulatortankar för senare användning. Det är dock möjligt att försäljning eller kvittering av 

egenproducerad el kommer att vara möjlig inom en relativ snar framtid. 

3.6 Känslighetsanalys 

Vid lönsamhetsberäkningarna störs de ingående parametrarna en och en, för att visa hur stor 

osäkerheten är i resultatet. Storleken på störningarna har valts till det som bedöms rimligt utifrån 

bedömd osäkerhet i inparametrarna, vilket gjorts genom granskning av källorna och resonemang 

kring möjliga felkällor. I Tabell 9 visas hur stora störningar som har valts för olika inparametrar. 

Osäkerheten i använd area uppskattas till 20 procent, genom att ritningar av hustaken har 

granskats och arean där det är oklart om det går att placera solfångare och solceller inte har tagits 

hänsyn till. Priset per area för solenergisystemen störs 30 procent, eftersom prisuppgifterna 

bedöms vara väldigt ungefärliga. De olika företagen har ibland gett uppskattningar av priset, och 

det kan även tänkas bli ändrade förhållanden under byggnationens gång. Vissa prisuppgifter 

skiljer dessutom ganska mycket från varandra. Inflationen störs 20 procent. Standardavvikelsen 

för inflationen sedan millennieskiftet beräknas, med hjälp statistik från SCB (SCB, 2012c), till 70 

procent, men effekten antas jämna ut sig, så en störning på 20 procent väljs. 

Systemverkningsgraden störs med 10 procent. Den har valts med tanke på beräkningar som tagits 

del av, som visar värden för ett annat solfångarsystem (Axelsson, 2012). Motsvarande 

systemverkningsgrad har där beräknats till cirka 92 procent. I detta projekt används 

systemverkningsgraden 84 procent från Aquasol. Detta kan också jämföras med värden från ett 

antal solceller, vars verkningsgrad har standardavvikelsen 4,3 procent, vilket är betydligt mindre 

än störningsintervallet (Energimyndigheten, 2010a). 

Energipriset störs med 5 procent; eftersom dagens energipris antas vara förhållandevis säkert. 

Energiprisökningen störs med 30 procent, detta utifrån bedömningen att mycket kan hända 

under den relativt långa livslängden solfångarna och solcellerna har. Standardavvikelsen för priser 

på el och fjärrvärme är cirka 18 respektive 16 procent för priser från 2000-talet (SCB, 2012a; 

SCB, 2012b; Energimyndigheten, 2012d), men effekten av tillfälliga prisvariationer antas jämnas 

ut över tid. 

Skuggfaktorn störs 100 procent eftersom den modell som har använts vid beräkningarna 

bedömdes kunna vara relativt osäker. Störningen av internräntan är på 50 procent, därför att olika 

företag har olika kalkylräntor. Den ursprungliga livslängden på 25 år har valts eftersom solceller 

ofta har en effektgaranti på 25 år (Energimyndigheten, 2010a) och solfångare väntas hålla lika 

länge. En störning till 40 års livslängd väljs eftersom det är vanligt att solceller och solfångare 

håller 30 till 50 år (Energimyndigheten, 2011b,c). 

Restvärdet störs till 0 procentenheter, för att visa vad som händer om solcellen eller solfångaren 

går sönder strax efter 25 år (garantin har precis gått ut). 
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Tabell 9. Storleken på störningen av olika inparametrar. 

Inparameter Störning 

Areabehov 20 procent 

Pris per area 30 procent 

Inflation 20 procent 

Systemverkningsgrad 10 procent 

Energipris 5 procent 

Energiprisökning 30 procent 

Skuggfaktor 100 procent 

Kalkylränta 50 procent 

Livslängd Till 40 år 

Restvärde Till 0 procentenheter 

 

Störningarna genomförs i samma programkod som för ekonomikalkylerna och återfinns i 

Bilaga B under rubrikerna 9.4 Beräkning och störningsräkning för vinst, 9.5 Beräkning och störningsräkning 

för internränta, 9.6 Beräkning och störningsräkning för energipris och 9.7 Beräkning och störningsräkning för 

livslängd. 

Hur mycket olika inparametrar störs vid beräkningen av koldioxidbesparing presenteras i 

tabellform. Tabell 10 gäller för solfångare medan Tabell 11 gäller för solceller. 

Koldioxidbesparingen för varje sparad kWh fjärrvärme har satts till värdet för de utsläpp som 

kommer från fjärrvärmeproduktion med fossila bränslen.  Det bygger på antagandet att det 

endast är fjärrvärmeproduktionen från fossila bränslen som minskar om fjärrvärmekonsumtionen 

minskar. Eftersom det emellertid är oklart vilken typ av bränsle som minskar i användning om 

fjärrvärmekonsumtionen minskar, har utsläppen från fjärrvärme störs till utsläppsvärdet för den 

genomsnittliga fjärrvärmeproduktionen. Utsläppen från elproduktionen bedömdes lämplig att 

störa 80 procent nedåt; även det eftersom det är oklart vid vilken typ av kraftverk som minskar 

sin energiproduktion vid minskad elkonsumtion. Värdena på koldioxidutsläppen som 

uppkommer från solfångare respektive solceller under dess livstid bedömdes relativt osäkra, 

bland annat eftersom det baseras på undersökningar från andra länder; dessa värden störs relativt 

mycket. Störningen av sparad värme- och elenergi per år störs 20 procent och livslängden för 

solenergisystemen sätts i störningsberäkningarna till 40 år. 
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Tabell 10. Störning av inparametrar vid beräkning av koldioxidutsläppsbesparingen för fallet att solfångare placeras på 
hustaken. 

Inparameter Störning 

Egenproducerad värmeenergi per år 20 procent 

Livslängd Till 40 år 

Koldioxidutsläpp från 

fjärrvärmeproduktion 

Till genomsnittligt utsläpp från 

fjärrvärmeproduktionen 

Koldioxidutsläpp under solfångarens 

livstid i förhållande till producerad energi 

300 procent uppåt, inga utsläpp 

 

Tabell 11. Störning av inparametrar vid beräkning av koldioxidutsläppsbesparingen för fallet att solceller placeras på 
hustaken. 

Inparameter Störning 

Egenproducerad elenergi per år 20 procent 

Livslängd Till 40 år 

Koldioxidutsläpp från elproduktion 80 procent nedåt 

Koldioxidutsläpp under solcellens livstid i 

förhållande till producerad energi 

50 procent 
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4 Resultat och diskussion 

I följande del presenteras resultatet av beräkningarna i rapporten. 

4.1 Resultat för dimensionering av solfångaranläggning på 

Nya Kvarnen 

Beräkningarna för storleken på solfångaranläggningen för att täcka upp varmvattenbehovet i juni 

presenteras i Tabell 12. För medelhuset blir de årliga förlusterna på grund av skuggning två 

procent vilket anses vara bra; det beräknade areabehovet är 74 m2. 

Tabell 12. Beräknat areabehov för respektive hus i Nya Kvarnen med data för det billigaste solfångarsystemet, Intelli-
heat 24 ST. 

Hus Tappvarmvatten-

behov under juni 

månad (kWh) 

Uppskattad 

tillgänglig takyta 

(m2) 

Beräknad 

skuggfaktor (%) 

 

Beräknat behov 

av solfångararea 

(m2) 

1 6 400 200 5,3 100 

2 5 000 200 2,6 79 

3 4 400 200 1,7 69 

4 4 300 200 1,6 67 

5 3 500 224 0,5 54 

Medel 4 700 205 2,0 74 

 

De ekonomiska beräkningarna för solfångarna presenteras i Tabell 13. För medelhuset 

beräknades internräntan till 6,9 procent, vinsten till 450 tkr efter 25 år samt energipriset till 0,51 

kr/kWh. Storleksordning på detta pris är rimlig om jämförelser görs med räkningar från 

Augustenborg vilka gav ett energipris på 0,68 kr/kWh (Nilsson, Olsson, 2004). Priset kan också 

jämföras med dagens pris för fjärrvärme som ligger på 0,84 kr/kWh (Fortum, 2012). 

Lönsamheten i dessa anläggningar är god.  

Tabell 13. Ekonomikalkyl för respektive hus i Nya Kvarnen med data för den billigaste solfångaren, Intelli-heat 24 
ST . 

Hus Investeringskostnad 

(kr) 

Vinst efter 25 år 

med kalkyl-

räntan 0 % (kr)  

Beräknad 

internränta (%) 

Beräknat 

energipris med 

kalkylränta 3 % 

(kr/kWh) 

1 450 000 580 000 6,6 0,53 

2 350 000 470 000 6,9 0,52 

3 300 000 420 000 7,0 0,51 

4 300 000 410 000 7,0 0,51 

5 240 000 340 000 7,1 0,51 

Medel 330 000 450 000 6,9 0,51 
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4.2 Resultat för dimensionering av solcellsanläggning på Nya 

Kvarnen 

Beräkningar för hur stor anläggning som behövs för att täcka grundförbrukningen i de olika 

husen presenteras i Tabell 14. Eftersom varje panel ger en relativt låg energimängd krävs många 

paneler vilket resulterar i att de måste placeras tätt. Detta i sin tur gör att förlusterna på grund av 

skuggning blir stora, ungefär 70-100 procent för hus 1 och 2, vilket leder till att anläggningarna 

blir stora. Speciellt hus 1 är omöjlig att lösa för rimliga värden på solcellsarean. Hus 5 lämpar sig 

dock ganska bra med en skuggfaktor på 10,1 procent, detta eftersom kvoten Takarea/BOA enligt 

Tabell 7 är högre än för de andra husen. Med andra ord finns en större del takyta tillgänglig att 

utnyttja för energiproduktion till varje m2 boarea. 

Tabell 14. Beräknat areabehov för respektive hus i Nya Kvarnen med data för det billigaste solcellssystemet. 

Hus Grund-

förbrukningen 

under juni månad 

(kWh) 

Uppskattad 

tillgänglig takyta 

(m2) 

Beräknad 

skuggfaktor (%) 

 

Beräknat behov 

av solcellsarea 

(m2) 

1 2 800 200 100 - 

2 2 200 200 78 390 

3 1 900 200 28 140 

4 1 900 200 26 130 

5 1 500 224 10,1 97 

Medel 2 100 205 46 190 

 

Eftersom förlusterna blev stora utfördes beräkningar för fem rader istället med solcellspaneler 

längs taket, den nya geometriska konfigurationen presenteras tillsammans med den beräknade 

skuggfaktor i Tabell 15. 

Tabell 15. Beräknad skuggfaktor för fem rader solceller. 

Hus Beräknad 

skuggfaktor (%) 

 

Beräknad mängd 

solcellsarea (m2) 

för fem rader. 

1 7,3 76 

2 7,3 76 

3 7,3 76 

4 7,3 76 

5 7,5 85 

Medel 7,4 78 
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För detta underdimensionerade system genomfördes en ekonomisk kalkyl med resultat enligt 

Tabell 16. I denna presenteras även andelen av grundförbrukningen som kan täckas med fem 

rader; hus 5 täcker största delen av behovet och internräntan är tio procent i samtliga fall. Jämförs 

den framräknade internräntan för solcellerna med internräntan som kan fås i Danmark och 

Tyskland (8,8 och 7,5 procent), ses tio procent som en rimlig storleksordning även om elpriset är 

högre i de båda referensländerna (Bloomberg, 2012). Energipriset 0,49 kr/kWh kan jämföras med 

dagens energipris på 1,16 kr/kWh. 

Tabell 16. Ekonomikalkyl för respektive hus i Nya Kvarnen med data för det billigaste solcellssystemet.i fem rader. 

Hus Investerings-

kostnad (kr) 

Vinst efter 25 år 

med kalkyl-

räntan 0 % (kr)  

 

Beräknad 

internränta 

(%) 

Beräknat 

energipris 

med kalkyl-

ränta 3 % 

(kr/kWh) 

Andel av grund-

förbrukningen i 

juni, 11 kWh/år 

(%) 

1 110 000 270 000 10 0,49 44 

2 110 000 270 000 10 0,49 55 

3 110 000 270 000 10 0,49 64 

4 110 000 270 000 10 0,49 65 

5 120 000 300 000 10 0,49 89 

Medel 110 000 270 000 10 0,49 60 

 

4.3 Ekonomisk kalkyl för de dyraste alternativen 

En ekonomikalkyl för de dyraste solfångarna och solcellerna gjordes, varvid resultatet i Tabell 17 

erhölls. Detta visar på att även om priserna skulle vara så mycket som 50 procent respektive 38 

procent högre jämfört med de billigaste solcellerna respektive solfångarna blir investeringen ändå 

lönsam. 

Tabell 17. Ekonomikalkyl för medelhuset i Nya Kvarnen med data för de dyraste solcells- respektive solfångarsystemen. 

 Investerings-

kostnad (kr) 

Vinst efter 25 år 

med kalkyl-

räntan 0 % (kr)  

 

Beräknad 

internränta 

(%) 

Beräknat 

energi-

pris med 

kalkyl-

ränta 3 % 

(kr/kWh) 

Andel 

av 

grund-

förbruk-

ningen i 

juni, 11 

kWh/år 

(%) 

Prisför-

hållande 

mot 

billigaste 

alter-

nativet 

(%) 

Medelhus, 

Solfångare 
450 000 360 000 4,3 0,70 - 38 

Medelhus, 

Solcell 
220 000 300 000 6,3 0,73 80 50 



 -51- 
 

4.4 Potential för hela Kvarnholmen 

Då medelhuset antogs vara representativt för resterande Kvarnholmen erhölls för respektive 

solenergisystem de resultat som presenteras i Tabell 18. En investering på 22 Mkr täcker 

tappvarmvattenbehovet under sommaren för de 68 hus på Kvarnholmen som antas vara lämpade 

för solenergi samt ger efter 25 år en vinst på 30 Mkr. Motsvarande siffor för solceller är 7,3 Mkr i 

investeringskostnad och 18 Mkr i vinst. Besparingen av koldioxidutsläpp under solfångarnas 

respektive solcellernas livstid är 6700 respektive 11 000 ton. Vad som bör poängteras är att 

behovet av tappvarmvatten bara kan täckas under juni månad. För att kompensera för 

energiunderskottet resten av året måste fjärrvärme eller annan energikälla användas. Solfångare 

får därför ses som ett komplement. Solcellerna kan täcka 60 procent av grundförbrukningen av el 

under juni månad och därmed ses även solcellerna som en komplementerande energikälla. 

Tabell 18. Ekomisk kalkyl för hela Kvarnholmen baserat på de billigaste systemen och medelhuset. 

  Solfångare Solcell 

Total installerad panelarea (m2) 5 000 5 281 

Beräknat energiutbyte under ett år (MWh) 1 000 450 

Investeringskostnad (Mkr) 22 7,3 

Vinst efter 25 år med kalkylräntan 0 % (Mkr)  30 18 

Beräknad internränta (%) 6,9 10,0 

Beräknat energi- 

pris med kalkyl-ränta 3 % (kr/kWh) 

0,51 0,49 

Besparing av koldioxid under systemets 

livslängd (ton) 

6 700 11 000 

Andel av grundförbrukningen i juni,                

11 kWh/år (%) 

- 60 
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4.5 Optimering av antalet rader på ett tak för solfångare och 

solceller 

I Figur 24 representeras den beräknade skuggfaktorn som funktion av antalet rader för de 

billigaste systemen. Eftersom takdjupet är fixerat till 13 m minskar avståndet mellan solpanelerna 

då antalet rader ökar. Skuggfaktorn för solcellerna är lägre eftersom de är mindre än solfångarna 

och därmed skuggar de inte varandra lika mycket. Förlusterna för solcellerna stiger dock snabbare 

med antalet rader då dessa blir fler. Detta beror på att solcellerna är mer känsliga för partiell 

skuggning. 

 

Figur 24. Graf över den beräknade skuggfaktorn för den billigaste solfångaren respektive solcellen på medelhuset som 
funktion av antalet rader. 

En beräkning för internräntan som funktion av antalet rader visas i Figur 25, i detta fall tas ingen 

hänsyn till en eventuell mängdrabatt för ett större system. Investeringen blir olönsam då 

internräntan blir negativ vid ungefär 17 rader för solfångaren och över 20 rader för solcellen. För 

båda systemen är internräntan som högst vid en rad eftersom skuggningen då är noll.  
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Figur 25. Graf över den beräknade internräntan för den billigaste solfångaren respektive solcellen på medelhuset som 
funktion av antalet rader. 

Motsvarande graf togs fram för vinsten och visas i Figur 26. Vinsten är som störst vid fem rader 

för solfångaren och uppgår till 880 000 kr, för solceller gäller att störst vinst fås vid åtta rader där 

den är 350 000 kr. Vinsten sjunker då varje nyinvesterad rad inte levererar tillräckligt mycket 

energi för att besparingen ska vara större än investeringskostnaden. 

 

 

Figur 26. Graf över den beräknade vinsten för den billigaste solfångaren respektive solcellen på medelhuset som funktion 
av antalet rader.  
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4.6 Resultat av känslighetsanalysen 

Extremvärdena för varje utparameter från störningsräkning i den ekonomiska kalkylen visas i 

Tabell 19. I störningsräkningen störs varje inparameter i tur och ordning. Det maximala och 

minimala värdet av resultatet av störningarna för varje beräknad storhet tas sedan ut. 

Störningsräkning för internräntan för den billigaste solfångaren visas i Figur 27. Den påverkas 

mest av priset på solenergisystemet. Internräntan hamnar då mellan 4,7 och 11 procent. 

Störningsräkning för internräntan för den billigaste solcellen visas i Figur 29. Även i detta fall är 

det priset på solenergisystemet som påverkar. I allmänhet är det ofta priset på solenergisystemet 

som har störst inverkan på utparametrarna. Undantaget är bland annat vinsten som ökar som 

mest när livslängden ökas till 40 år. Energipriset på den egenproducerade elen för några olika 

kalkylräntor för solfångare och solceller visas i Figur 28 respektive Figur 30. Dessa diagram visar 

att ju högre kraven är på god avkastning desto högre blir energipriset. Olika företag kan använda 

diagrammen för att uppskatta hur stort energipriset blir med just deras kalkylränta. 

Tabell 19. Extremvärden av olika utparametrar från störningsräkning i den ekonomiska kalkylen. 

Solfångare solcell Storhet Maximalt värde Minimalt värde 

Billigaste 

solfångaren 

Vinst (kr) 1 100 000 350 000 

 Internränta (%) 11 4,7 

 Energipris (kr/kWh) 0,67 0,36 

 Återbetalningstid (år) 23 13 

Dyraste 

solfångaren 

Vinst (kr) 980 000 250 000 

 Internränta (%) 7,4 2,4 

 Energipris (kr/kWh) 0,91 0,49 

 Återbetalningstid (år) 32 17 

Billigaste 

solcellen 

Vinst (kr) 770 000 190 000 

 Internränta (%) 14 7,5 

 Energipris (kr/kWh) 0,64 0,29 

 Återbetalningstid (år) 18 11 

Dyraste solcellen Vinst (kr) 970 000 190 000 

 Internränta (%) 9,5 4,3 

 Energipris (kr/kWh) 0,95 0,43 

 Återbetalningstid (år) 25 15 
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Båda alternativen visar sig ha en viss lönsamhet oberoende av vilken parameter som störs. Som 

mest avviker internräntan för solfångare till 2,4 och 11 procent och internräntan för solceller till 

4,3 och 14 procent; detta oberoende av modell på solenergisystemet. Grafer över övriga resultat 

av störningarna återfinns i Bilaga C. 

 

Figur 27. Störningsräkning för internränta för den billigaste solfångaren. 

 

Figur 28. Pris på egenproducerad värme för olika kalkylräntor. 
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Figur 29. Störningsräkning för internränta för den billigaste solcellen. 

 

 

Figur 30. Pris på egenproducerad el för olika kalkylräntor. 
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Besparingen av koldioxidutsläpp har beräknats till 6 700 respektive 11 000 ton om solfångare 

respektive solceller placeras på alla aktuella hustak på hela Kvarnholmen. Dessa siffror gäller över 

solfångarnas eller solcellernas hela livstid. Störningar av koldioxidutsläppsbesparingarna visas i 

Figur 31 och Figur 32. Störs utsläppen från el och fjärrvärmeproduktionen nedåt minskar 

koldioxidutsläppsbesparingen drastiskt till cirka 1 600 ton både för solfångare och för solceller. 

Värdena på koldioxidutsläppen som uppkommer från solfångare respektive solceller under dess 

livstid bedömdes relativt osäkra, men emellertid visar det sig att dessa parametrar inte påverkar 

utsläppsbesparingen så mycket trots att störningen varit stor. Utsläppsbesparingen blir dessutom 

betydligt större om livslängden på solenergisystemet blir 40 år. 

 

Figur 31. Störningsräkning för koldioxidutsläppsbesparing från solfångare. 

 

 

Figur 32 Störningsräkning för koldioxidutsläppsbesparing från solceller. 
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5 Slutsats 

Med en beräknad internränta på 6,9 respektive 10 procent för solfångare respektive solceller 

bedöms investeringen vara lönsam. Denna ränta anses bra eftersom investeringen bedöms vara 

relativt säker. Utöver de rent ekonomiska vinsterna medför dessa system en väsentlig reducering 

av koldioxidutsläppen, ungefär 10 000 ton för respektive system, vilket i sig skulle kunna 

motivera en investering. 

I många fall blir projekt emellertid dyrare än vad som var tänkt från början, men eftersom även 

de dyraste fallen med den värsta störningen ger en positiv internränta, 2,4 respektive 4,3 procent 

för solfångare och solceller, dras slutsatsen att en investering i systemet med största sannolikhet 

är lönsam. 

Eftersom varken solfångarna eller solcellerna kan täcka behovet av energi året runt ses de båda 

typerna av anläggningar som komplementerande energikällor. Beräkningarna gjorda i rapporten 

visar dock på att det går att dimensionera solfångar- och solcellsanläggningar vilka har såväl 

ekonomiska som miljömässiga fördelar för energiförsörjningen på Kvarnholmen.  
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6 Förslag till framtida arbete 

Detta arbete får anses visa att det finns potential för solenergi på Kvarnholmen ur ett ekonomiskt 

och miljömässigt perspektiv. Vad som dock måste finnas i åtanke är att stora delar av rapporten, 

speciellt i beräkningarna för hela Kvarnholmen, bygger på många antaganden och förenklingar. 

Med denna bakgrund finns det många anledningar till att utveckla arbetet och göra det mer 

noggrant. Till att börja med är det lämpligt att titta närmare på husen i Nya Kvarnen. 

Byggnationen av dessa hus pågår dock redan och det är därför mindre troligt att det skulle finnas 

intresse för att integrera ett komplicerat system där. Solcellstekniken anses därför vara mest 

lämpad i detta fall då man slipper tänka på rördragning och plats för ackumulatortankar, som 

annars behövs för solfångare. Arbetet bör då fortskrida med utveckling av ritningar för en exakt 

placering av solcellspanelerna. Om det saknas plats för att bygga lika stora system som tagits fram 

i rapporten spelar det ingen större roll eftersom ett mindre system också ger en god avkastning 

samtidigt som risken för att få ett överskott av el som inte används minskar. En noggrannare 

beräkning bör också göras då den slutliga placeringen är fastställd. 

För resterande Kvarnholmen bör solfångare och solceller vara med i tanken då ritningar för nya 

hus görs. På så sätt kan systemen integreras på smidigast möjliga och därmed billigaste sätt. 

I rapporten har panelerna orienterats med en lutningsvinkel på 45° utan hänsyn till att det finns 

en optimal lutning som maximerar energiutbytet med avseende på solinstrålning, skuggning och 

självrengöring. Detta kan undersökas noggrannare. 

Vidare kan det vara lämpligt undersöka kombinationer av solceller och solfångare. Exempelvis 

kan tappvarmvattenbehovet täckas med solfångare samtidigt som solceller bidrar med en liten del 

av hushållselen. Systemen kan dessutom organiseras på andra sätt än i rader efter varandra. Ett 

optimalt fall vore att täcka ett lutande tak i söderläge med något eller båda systemen. I andra fall 

kan solceller integreras med väggar eller fungera som solskydd över fönster. 

Sammanfattningsvis går det att arbeta vidare med mycket kring detta projekt då potentialen 

verkar finnas. 

  



 -60- 
 

7 Referenser 

Andersson, Bernt-Ove. 1999. Solvärmeteknik för badanläggningar i Arvidsjaurs kommun. LTU, 

tillgänglig på http://pure.ltu.se/portal/files/30831983/LTU-EX-99249-SE.pdf. Hämtad 2012-

02-16 

Anonym källa. 2012. Kontakt med säljare. Företaget har velat vara anonymt. 2012-03-27. 

Aquasol. 2012a. Platsbehov på montage på benställning. Tillgänglig på 

http://www.aquasol.se/docs/platsbehohov_ben.pdf. Hämtad 2012-03-05 

Aquasol. 2012b. Kontakt med säljare på Aquasol. 2012-03-23 

Aquasol. 2012c. Låt moder sol värma din pool. Tillgänglig på 

http://www.aquasol.se/docs/NY_Broschyr-Pool_Solfangare.pdf. Hämtad 2012-05-03 

Ardente, Fulvio, m.fl. 2004. Life cycle assessment of a solar thermal collector. Renewable 

Energy s.1031-1054, Elsevier. 

Ausick, Paul. 2011. Solar Stocks: Does the Punishment Fit the Crime? Tillgänglig på 

http://247wallst.com/2011/10/06/solar-stocks-does-the-punishment-fit-the-crime-fslr-

spwra-stp-jaso-tsl-ldk-tan/. Hämtad 2012-03-05 

Axelsson, Sven-Ove. 2012. EC Nordic AB. 2012-04-19 

Baldwin, Stephanie. 2006. Carbon Footprint of Electricity Generation. Tillgänglig på 

http://www.parliament.uk/documents/post/postpn268.pdf. Hämtad 2012-02-27 

Battisti, Riccardo och Corrado, Annalisa. 2005. Environmental assessment of solar thermal 

collectors with integrated water storage. Journal of Cleaner Production s.1295-1300, Elsevier. 

Bezdrob, Samir och Dahl, Arvid. 2010. Den ekonomiska lönsamheten för solvärme i Sverige. 

Tillgänglig på http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:324684/FULLTEXT01. Hämtad 

2012-03-02 

Bloomberg. 2012. Solar silicon price drop brings renewable power closer. Tillgänglig på 

http://go.bloomberg.com/multimedia/solar-silicon-price-drop-brings-renewable-power-

closer/  Hämtad 2012-04-26 

Bojs, Karin och Nilsson, Annika. 2007. DN.se, tillgänglig på 

http://www.dn.se/nyheter/varldens-basta-solceller-slar-rekord?a=. Hämtad 2012-02-16 

Boverket. 2012. Stöd för investeringar i solvärme. Boverket, tillgänglig på 

http://www.boverket.se/Bidrag--Stod/Villa/Solvarmestod-nytt/. Hämtad 2012-02-22 

Brandt, Nils och Gröndahl, Fredrik. 2002. Som man sår... Första utgåva, tredje tryckning, 

Natur och Kultur. 

Braun, J.E. och Mitchell, J.C. 1983. Solar geometry for fixed and tracking surfaces. Solar 

Energy s.439-444, Elsevier. 

Chen, Wei, m.fl. 2007. Evaluation of performance of MPPT devices in PV systems with storage 

batteries. Renewable energy s.1611-1622, Elsevier. 

Dahlkils. 2011. Takplaner från JM. 2012-02-22 

http://www.aquasol.se/docs/platsbehohov_ben.pdf
http://247wallst.com/2011/10/06/solar-stocks-does-the-punishment-fit-the-crime-fslr-spwra-stp-jaso-tsl-ldk-tan/
http://247wallst.com/2011/10/06/solar-stocks-does-the-punishment-fit-the-crime-fslr-spwra-stp-jaso-tsl-ldk-tan/
http://www.parliament.uk/documents/post/postpn268.pdf
http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:324684/FULLTEXT01
http://www.boverket.se/Bidrag--Stod/Villa/Solvarmestod-nytt/


 -61- 
 

Djuric Ilic,  Danica, m. fl. 2009. Stockholms fjärrvärmenät idag och imorgon - en 

tvärvetenskaplig studie av ett regionalt energisystem. Tillgänglig på http://liu.diva-

portal.org/smash/get/diva2:391677/FULLTEXT01. Hämtad 2012-04-16. 

Dubey, Swapnil och Tiwari, G.N. 2008. Thermal modeling of a combined system of 

photovoltaic thermal (PV/T) solar water heater. Solar Energy s.602-612, Elsevier. 

Eco Kraft. 2012. Kontakt med säljare på Eco Kraft, 2012-04-16. 

Eklund, Klas. 2009. Vårt klimat. Norstedts akademiska förlag. 

Energimyndigheten. 2010a. Solcellssystem. Tillgänglig på 

http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Solcellssystem-/. 

Hämtad 2012-02-23 

Energimyndigheten. 2010b. ET 2010. Tillgänglig på 

http://energimyndigheten.se/sv/Siteseeker/?quicksearchquery=standby+10+procent 

Hämtad 2012-04-25 

Energimyndigheten. 2011a. Solceller. Tillgänglig på 

http://energimyndigheten.se/sv/Foretag/Energieffektivisering-i-foretag/Lokaler-och-

flerbostadshus/Bygga-och-renovera/Solceller/. Hämtad 2012-02-22 

Energimyndigheten. 2011b. Solcell håller minst i 25 år. Tillgänglig på 

http://energimyndigheten.se/sv/Forskning/Kraftforskning/Solel/Solceller-haller-i-minst-

25-ar/. Hämtad 2012-02-19 

Energimyndigheten. 2011c. Solvärme. Tillgäng på 

http://energimyndigheten.se/Foretag/Energieffektivisering-i-foretag/Lokaler-och-

flerbostadshus/Forvalta/Uppvarmning/Solvarme/. Hämtad 2012-02-25 

Energimyndigheten. 2011d. Ackumulatortankar. Tillgänglig på 

http://webbshop.cm.se/System/TemplateView.aspx?p=Energimyndigheten&view=default

&cat=/Broschyrer&id=e5aabe69b1da42b6b1537f18474bb27d. Hämtad 2012-02-29 

Energimyndigheten. 2011e. Solvärme. Tillgänglig på 

http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Din-uppvarmning/Solvarme/. Hämtad 2012-01-

23 

Energimyndigheten. 2011f. Varmvatten och varmvattenberedare. Tillgänglig på 

http://energimyndigheten.se/sv/hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-hemmet/Vatten-

och-varmvattenberedare/. Hämtad 2012-02-11 

Energimyndigheten. 2011g. Värmedistribution och reglersystem. Tillgänglig på 

http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Din-uppvarmning/Solvarme/. Hämtad 2012-02-

11 

Energimyndigheten. 2011h. Vedpannor, kaminer och kakelugnar. Tillgänglig på 

http://energimyndigheten.se/sv/hushall/Din-uppvarmning/Biobransle---ved-och-

pellets/Ved/Vedpannor-kaminer-och-kakelugnar/. Hämtad 2012-02-25 

Energimyndigheten. 2011i. Energistatistik för flerbostadshus. Tillgänglig på 

http://webbshop.cm.se/System/TemplateView.aspx?p=Energimyndigheten&view=default

&id=cb57a894416649e9a161634af367d6eb. Hämtad 2012-02-19 

http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Solcellssystem-/
http://energimyndigheten.se/sv/Siteseeker/?quicksearchquery=standby+10+procent
http://energimyndigheten.se/sv/Foretag/Energieffektivisering-i-foretag/Lokaler-och-flerbostadshus/Bygga-och-renovera/Solceller/
http://energimyndigheten.se/sv/Foretag/Energieffektivisering-i-foretag/Lokaler-och-flerbostadshus/Bygga-och-renovera/Solceller/
http://energimyndigheten.se/sv/Forskning/Kraftforskning/Solel/Solceller-haller-i-minst-25-ar/
http://energimyndigheten.se/sv/Forskning/Kraftforskning/Solel/Solceller-haller-i-minst-25-ar/
http://energimyndigheten.se/Foretag/Energieffektivisering-i-foretag/Lokaler-och-flerbostadshus/Forvalta/Uppvarmning/Solvarme/
http://energimyndigheten.se/Foretag/Energieffektivisering-i-foretag/Lokaler-och-flerbostadshus/Forvalta/Uppvarmning/Solvarme/
http://webbshop.cm.se/System/TemplateView.aspx?p=Energimyndigheten&view=default&cat=/Broschyrer&id=e5aabe69b1da42b6b1537f18474bb27d
http://webbshop.cm.se/System/TemplateView.aspx?p=Energimyndigheten&view=default&cat=/Broschyrer&id=e5aabe69b1da42b6b1537f18474bb27d
http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Din-uppvarmning/Solvarme/
http://energimyndigheten.se/sv/hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-hemmet/Vatten-och-varmvattenberedare/
http://energimyndigheten.se/sv/hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-hemmet/Vatten-och-varmvattenberedare/
http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Din-uppvarmning/Solvarme/
http://energimyndigheten.se/sv/hushall/Din-uppvarmning/Biobransle---ved-och-pellets/Ved/Vedpannor-kaminer-och-kakelugnar/
http://energimyndigheten.se/sv/hushall/Din-uppvarmning/Biobransle---ved-och-pellets/Ved/Vedpannor-kaminer-och-kakelugnar/
http://webbshop.cm.se/System/TemplateView.aspx?p=Energimyndigheten&view=default&id=cb57a894416649e9a161634af367d6eb
http://webbshop.cm.se/System/TemplateView.aspx?p=Energimyndigheten&view=default&id=cb57a894416649e9a161634af367d6eb


 -62- 
 

Energimyndigheten. 2011j. Stöd till solceller. Tillgänglig på 

http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Aktuella-bidrag-och-stod-du-kan-soka/Stod-

till-solceller/. Hämtad 2012-02-29 

Energimyndigheten. 2011k. Förnybara energikällor. Tillgänglig på 

http://energikunskap.se/sv/FAKTABASEN/Vad-ar-energi/Energibarare/Fornybar-energi/ 
Hämtad 2012-06-05 

Energimyndigheten. 2012a. Vad kan jag göra för klimatet? Tillgänglig på  

http://energimyndigheten.se/Hushall/Din-livsstil/Vad-kan-du-gora-for-klimatet/. Hämtad 

2012-04-16 

Energimyndigheten. 2012b. Om elcertifikatsystemet. Tillgänglig på 

http://www.energimyndigheten.se/sv/Foretag/Elcertifikat/Om-elcertifikatsystemet/. 

Hämtad 2012-02-24 

Energimyndigheten. 2012c. Elanvändare. Tillgänglig på 

http://www.energimyndigheten.se/sv/Foretag/Elcertifikat/Kvotpliktig/Elanvandare-som-

anvander-el-som-du-sjalv-producerat-importerat-eller-kopt-/. Hämtad 2012-02-24 

Energimyndigheten. 2012d. Fjärrvärmepriser. Tillgänglig på 

http://www.energimyndigheten.se/Global/Statistik/officiell%20statistik/Tidserier-

tradbransle-och-torvpriser-1203.xls. Hämtad 2012-03-01 

Fortum. 2011. Fjärrvärme i Storstockholm. Tillgänglig på 

http://www.fortum.com/countries/se/foretag/fjarrvarme/har-finns-vi/pages/default.aspx. 

Hämtad 2012-04-16 

Fortum. 2012. Fortum Värme och miljön 2011. Tillgänglig på 

http://issuu.com/fortumsverige/docs/milj_redovisningen_2011_rev120222. Hämtad 2012-

04-25 

Gridcon. 2012. Kontakt med säljare på Gridcon, 2012-03-23. 

Hedström, Lars och Stridh, Bengt. 2011. Vad är partiell skuggning? Tillgänglig på 

http://www.solarlab.se/solpanel/solcell-faq#answer118. Hämtad 2012-02-29 

Henriksson, Kjell-Åke. 2012. Installationsansvarig på JM. Stockholm, 2012-02-16. 

Hitta.se. 2012. Tillgänglig på http://www.hitta.se. 2012-02-19 

Hållén, Jonas. 2010. Solceller rasar i pris. Ny Teknik, tillgänglig på 

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/solenergi/article750383.ece. 2012-02-20 

Kalogirou, Soteris.A. 2004. Solar thermal collectors and applications. Progress in Energy and 

Combustion Science s.231-295, Elsevier. 

Karlsson, Kalle. 2010. EI:s förslag till nya regler om nettodebitering för småskalig elproduktion 

fördröjer utvecklingen.. Svensk energi. Tillgänglig på 

http://www.svenskenergi.se/sv/Aktuellt/Nyheter/nettodebitering/. Hämtad 2012-02-22. 

Kovàcs, Peter och Petersson, Ulrik. 2009. Vakuumrör och plana solfångare. SP. Tillgänglig på 

http://www.sp.se/sv/units/energy/Documents/ETk/Plana_solfangare_och_vakuumror_2_

EM609.pdf. Hämtad 2012-02-19 

KUAB. 2012. Projektfakta. Kvarnholmen. Tillgänglig på http://www.kvarnholmen.com/Om-

Kvarnholmen/Projektfakta/. Hämtad 2012-02-17 

http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Aktuella-bidrag-och-stod-du-kan-soka/Stod-till-solceller/
http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Aktuella-bidrag-och-stod-du-kan-soka/Stod-till-solceller/
http://www.energimyndigheten.se/sv/Foretag/Elcertifikat/Om-elcertifikatsystemet/
http://www.energimyndigheten.se/sv/Foretag/Elcertifikat/Kvotpliktig/Elanvandare-som-anvander-el-som-du-sjalv-producerat-importerat-eller-kopt-/
http://www.energimyndigheten.se/sv/Foretag/Elcertifikat/Kvotpliktig/Elanvandare-som-anvander-el-som-du-sjalv-producerat-importerat-eller-kopt-/
http://www.energimyndigheten.se/Global/Statistik/officiell%20statistik/Tidserier-tradbransle-och-torvpriser-1203.xls
http://www.energimyndigheten.se/Global/Statistik/officiell%20statistik/Tidserier-tradbransle-och-torvpriser-1203.xls
http://www.solarlab.se/solpanel/solcell-faq#answer118
http://www.hitta.se/
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/solenergi/article750383.ece
http://www.svenskenergi.se/sv/Aktuellt/Nyheter/nettodebitering/
http://www.sp.se/sv/units/energy/Documents/ETk/Plana_solfangare_och_vakuumror_2_EM609.pdf
http://www.sp.se/sv/units/energy/Documents/ETk/Plana_solfangare_och_vakuumror_2_EM609.pdf
http://www.kvarnholmen.com/Om-Kvarnholmen/Projektfakta/
http://www.kvarnholmen.com/Om-Kvarnholmen/Projektfakta/


 -63- 
 

Kullvén, Håkan. 2011. Föreläsning i Industriell ekonomi, grundkurs, ME1003, KTH 

 

Kvarnholmen. 2012. Om Kvarnholmen. Tillgänglig på http://kvarnholmen.com/Om-

Kvarnholmen/. Hämtad 2012-02-17 

Manz, Heinrich och Menti, Urs-Peter. 2011. Energy performance of glazings in European 

climates. Renewable Energy s.226-232, Elsevier. 

Muñoz, Javier; Abánades, Alberto och Martínez-Val, José M.. 2009. A conceptual design of 

solar boiler. Solar Energy s.1713-1722, Elsevier. 

Mälarenergi. 2012. Elavtal. Tillgänglig på http://www.malarenergi.se/sv/privat/elavtal/fast-

avtal/. Hämtad 2012-04-23 

Nacka Energi. 2012a. Nacka Energis elnät. Tillgänglig på 

http://www.nackaenergi.se/elnaet/nacka-energis-elnaet.html. Hämtad 2012-02-22 

Nacka Energi. 2012b. Mikroproduktion i Nacka Energis område. Tillgänglig på 

http://www.nackaenergi.se/elnaet/mikroproduktion.html. Hämtad 2012-02-29 

Nacka Energi. 2012c. Nätavgifter. Tillgänglig på 

http://www.nackaenergi.se/elnaet/naetavgifter/saekringsabonnemang.html. Hämtad 

2012-04-23 

Nacka kommun. 2012. Program för Kvarnholmen. Tillgänglig på 

http://www.nacka.se/web/bo_bygga/planering/detaljplanering/pagaende/sickla/kvarnhol

men/Sidor/program.aspx. Hämtad 2012-02-29 

Nacka kommun. 2005. Program för detaljplaner. Tillgänglig på 

http://infobank.nacka.se/ext/bo_bygga/detaljplaner/projekt/kvarnholmen/2program/plan

handlingar/program_godkant.pdf. Hämtad 2012-02-29 

Nacka kommun. 2010. Detaljplan för Kvarnholmen, Etapp 2. Tillgänglig på 

http://infobank.nacka.se/ext/bo_bygga/detaljplaner/laga_kraft/dp492_kvarnholmen_eta

pp2/planhandlingar/dp_492_planbeskrivning.pdf. Hämtad 2012-02-29 

Nilsson, Martin och Olsson, Oscar. 2004. Solvärme i Augustenborg. Tillgänglig på 

http://www.ebd.lth.se/fileadmin/energi_byggnadsdesign/images/Publikationer/Augusten

borg_Martin_Oscar.pdf. Hämtad 2012-05-02 

PBL. 2012. När en detaljplan vinner laga kraft. Boverket. Tillgänglig på 

http://www.boverket.se/Vagledningar/PBL-

kunskapsbanken/Detaljplanering/Detaljplaneprocessen/Antagande-av-detaljplan/Nar-en-

detaljplan-vinner-laga-kraft/. Hämtad 2012-02-23 

Persson, Tomas. 2008. Kombinerade bio- och solvärmesystem. Energimyndigheten. Tillgänglig 

på 

http://www.energimyndigheten.se/Global/Forskning/Br%C3%A4nsle/Handbok_BiosolNov

_2008_2.pdf. Hämtad 2012-02-11 

PVGIS. 2012. Performance of Grid-connected PV. Tillgänglig på 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php. Hämtad 2012-02-16 

http://kvarnholmen.com/Om-Kvarnholmen/
http://kvarnholmen.com/Om-Kvarnholmen/
http://www.nackaenergi.se/elnaet/mikroproduktion.html
http://www.nacka.se/web/bo_bygga/planering/detaljplanering/pagaende/sickla/kvarnholmen/Sidor/program.aspx
http://www.nacka.se/web/bo_bygga/planering/detaljplanering/pagaende/sickla/kvarnholmen/Sidor/program.aspx
http://infobank.nacka.se/ext/bo_bygga/detaljplaner/projekt/kvarnholmen/2program/planhandlingar/program_godkant.pdf
http://infobank.nacka.se/ext/bo_bygga/detaljplaner/projekt/kvarnholmen/2program/planhandlingar/program_godkant.pdf
http://infobank.nacka.se/ext/bo_bygga/detaljplaner/laga_kraft/dp492_kvarnholmen_etapp2/planhandlingar/dp_492_planbeskrivning.pdf
http://infobank.nacka.se/ext/bo_bygga/detaljplaner/laga_kraft/dp492_kvarnholmen_etapp2/planhandlingar/dp_492_planbeskrivning.pdf
http://www.boverket.se/Vagledningar/PBL-kunskapsbanken/Detaljplanering/Detaljplaneprocessen/Antagande-av-detaljplan/Nar-en-detaljplan-vinner-laga-kraft/
http://www.boverket.se/Vagledningar/PBL-kunskapsbanken/Detaljplanering/Detaljplaneprocessen/Antagande-av-detaljplan/Nar-en-detaljplan-vinner-laga-kraft/
http://www.boverket.se/Vagledningar/PBL-kunskapsbanken/Detaljplanering/Detaljplaneprocessen/Antagande-av-detaljplan/Nar-en-detaljplan-vinner-laga-kraft/
http://www.energimyndigheten.se/Global/Forskning/Br%C3%A4nsle/Handbok_BiosolNov_2008_2.pdf
http://www.energimyndigheten.se/Global/Forskning/Br%C3%A4nsle/Handbok_BiosolNov_2008_2.pdf
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php


 -64- 
 

Quaschning, Volker. 2004. Technical and economical system comparison of photovoltaic and 

concentrating solar thermal power systems depending on annual global irradiation. Solar Energy 

s.171-178, Elsevier. 

Riksbanken. 2012. Penningpolitik. Tillgänglig på http://www.riksbank.se/sv/Penningpolitik/. 

Hämtad 2012-04-26 

Rubin, Anders och Pitkä-Kangas, Lari. 2012. Förord, Malmö stads miljöprogram. Tillgänglig 

på http://www.malmo.se/Medborgare/Miljo--hallbarhet/Miljoarbetet-i-Malmo-

stad/Malmo-stads-miljoprogram/Forord.htm. Hämtad 2012-03-02 

SCB. 2012a. Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer). Tillgänglig på 

http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____85471.aspx. Hämtad 2012-03-01 

SCB. 2012b. Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer). Tillgänglig på 

http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____24710.aspx. Hämtad 2012-03-01 

SCB. 2012c. Inflation och prisnivå i Sverige 1830 – 2011. Tillgänglig på 

http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____33831.aspx. Hämtad 2012-04-21 

Sfinx. 2012a. Kontakt med säljare på Sfinx. 2012-03-26 

Sfinx. 2012b. Solfångare. Tillgänglig på http://www.sfinx.se/?category_id=5. Hämtad 2012-

04-23 

Skärvad, Per-Hugo och Olsson, Jan. 2011. Företagsekonomi 100, Faktabok, Liber AB, ISBN 
978-91-47-09634-3 
 
SMHI. 2011. Klimatindikator - globalstrålning. Tillgänglig på 

http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/stralning/klimatindikator-globalstralning-

1.17841. Hämtad 2012-02-16 

SMHI. 2009. Solstrålning. Tillgänglig på 

http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/solstralning-1.4186. Hämtad 2012-02-

16 

SMHI. 2012. Års- och månadsstatistik . Tillgänglig på 

http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/ars-och-manadsstatistik-2.1240. Hämtad 

2012-02-16 

Sol & Energiteknik. 2012a. Kontakt med säljare på Sol & Energiteknik. 2012-03-28 

Sol & Energiteknik 2012b. Solpaket med optimaltank. Tillgänglig på 

http://www.solenergiteknik.se/rwdx/files/sol-tank2011-02-22.PDF. Hämtad 2012-04-23. 

Solar Region. 2012a. Solvärmeanläggningar. Tillgänglig på 

http://www.solarregion.se/index.php?id=178.  

Solar Region. 2012b. Solvärmeanläggningar. Tillgänglig på 

http://www.solarregion.se/index.php?id=181. Hämtad 2012-03-02 

Solar Region. 2012c. Solvärmeanläggningar. Tillgänglig på 

http://www.solarregion.se/index.php?id=208. Hämtad 2012-03-02 

Solar Region. 2012d. Solarregion.se. Hämtad 2012-03-02 

http://www.malmo.se/Medborgare/Miljo--hallbarhet/Miljoarbetet-i-Malmo-stad/Malmo-stads-miljoprogram/Forord.htm
http://www.malmo.se/Medborgare/Miljo--hallbarhet/Miljoarbetet-i-Malmo-stad/Malmo-stads-miljoprogram/Forord.htm
http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____85471.aspx
http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____24710.aspx
http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/stralning/klimatindikator-globalstralning-1.17841
http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/stralning/klimatindikator-globalstralning-1.17841
http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/solstralning-1.4186
http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/ars-och-manadsstatistik-2.1240
http://www.solarregion.se/index.php?id=178
http://www.solarregion.se/index.php?id=181
http://www.solarregion.se/index.php?id=208


 -65- 
 

Solar Region. 2012e. Solar Region. Tillgänglig på 

http://www.solarregion.se/index.php?id=230. Hämtad 2012-03-05 

Solcell. 2012. Anläggningar i Sverige. Tillgänglig på http://solcell.nu/Default.aspx. Hämtad 

2012-02-27 

Solelprogrammet. 2012a. Beskrivning av hur solcellen fungerar, nätanslutet solcellssystem. 

Tillgänglig på http://www.solelprogrammet.se/Om-solcellstekniken1/Solel-for-

elforetag/Hur-fungerar-solcellen1/. Hämtad 2012-03-04 

Solelprogrammet. 2012b. Skuggning av moduler. Tillgänglig på 
http://www.solelprogrammet.se/Projekteringsverktyg/Moduler/#Skuggning. 
Hämtad 2012-04-23 

Solelprogrammet. 2012c. Skuggning i rader av moduler och i solavskärmningar. Tillgänglig på 

http://www.solelprogrammet.se/Projekteringsverktyg/Energiberakningar/#Skuggning. 
Hämtad 2012-04-26 

SP. 2012. Förteckning över solfångare enligt Solar Keymark och beräknade årsutbyten. 

Tillgänglig på 2012. http://www.sp.se/sv/units/energy/Documents/ETk/Forteckning_P-

markta_och_ovriga_solfangare.pdf. Hämtad 2012-02-19 

Stockholms hamnar. 2010. Stockholms hamnar. Tillgänglig på 

http://www.stockholmshamnar.se/Global/NorraDjurgardsstadenVision2030.pdf. Hämtad 

2012-02-29 

Stockholms stad. 2012. Stadens klimatarbete. Tillgänglig på 

http://www.stockholm.se/KlimatMiljo/Klimat/Stadens-klimatarbete/?fel=. Hämtad 2012-

02-15 

Sundström, Anders. 2012. Nu får anläggningar ut mer av energin. DN, 2012-02-02 

Svensk Energi. 2009. Tillgänglig på 

http://www.svenskenergi.se/upload/Vi%20arbetar%20med/Elproduktion/Mikroel/Filer/Mi

kroproduktion_bilaga8.pdf. Hämtad 2012-02-24 

Svensk solenergi. 2007. Räkna med solenergi det lönar sig i längden! Tillgänglig på 

http://www.svensksolenergi.se/uploaded/pdf/svensksolenergibrosch2007.pdf. Hämtad 

2012-02-03 

Svensk solenergi. 2012a. Svensk solenergi. Tillgänglig på 

http://www.svensksolenergi.se/page.php?page=intro_solenergi&&main=54. Hämtad 

2012-01-23 

Svensk solenergi. 2012b. 900 000 kronor till Blekinge i ny solvärmesatsning – förläng stödet! 

Tillgänglig på www.svensksolenergi.se/uploaded/pdf/Debattart.doc. Hämtad 2012-02-18 

Tao, Coby.S, Jiang, Jiechao och Tao, Meng. 2010. Natural resource limitations to terawatt-

scale solar cells. Solar Energy Materials and Solar Cells s.3176-3180, Elsevier. 

Tao, Meng. 2008. Inorganic Photovoltaic Solar Cells: Silicon and Beyond. Tillgänglig på 

http://www.electrochem.org/dl/interface/wtr/wtr08/wtr08_p30-35.pdf. Hämtad 2012-01-

28 

Thorstensson, Magnus. 2011. Elpriser och skatter. Svensk energi Tillgänglig på 

http://www.svenskenergi.se/sv/Om-el/Elpriser-Skatter/. Hämtad 2012-03-01 

http://www.solarregion.se/index.php?id=230
http://solcell.nu/Default.aspx
http://www.solelprogrammet.se/Om-solcellstekniken1/Solel-for-elforetag/Hur-fungerar-solcellen1/
http://www.solelprogrammet.se/Om-solcellstekniken1/Solel-for-elforetag/Hur-fungerar-solcellen1/
http://www.sp.se/sv/units/energy/Documents/ETk/Forteckning_P-markta_och_ovriga_solfangare.pdf
http://www.sp.se/sv/units/energy/Documents/ETk/Forteckning_P-markta_och_ovriga_solfangare.pdf
http://www.stockholmshamnar.se/Global/NorraDjurgardsstadenVision2030.pdf
http://www.stockholm.se/KlimatMiljo/Klimat/Stadens-klimatarbete/?fel
http://www.svenskenergi.se/upload/Vi%20arbetar%20med/Elproduktion/Mikroel/Filer/Mikroproduktion_bilaga8.pdf
http://www.svenskenergi.se/upload/Vi%20arbetar%20med/Elproduktion/Mikroel/Filer/Mikroproduktion_bilaga8.pdf
http://www.svensksolenergi.se/uploaded/pdf/svensksolenergibrosch2007.pdf
http://www.svensksolenergi.se/page.php?page=intro_solenergi&&main=54
http://www.svensksolenergi.se/uploaded/pdf/Debattart.doc
http://www.electrochem.org/dl/interface/wtr/wtr08/wtr08_p30-35.pdf
http://www.svenskenergi.se/sv/Om-el/Elpriser-Skatter/


 -66- 
 

Wu, Shuan-Ying, m.fl. 2011. A heat pipe photovoltaic/thermal (PV/T) hybrid system and its 

performance evaluation. Energy and Buildings s.3558-3567, Elsevier. 

Würfel, Peter. 2009. Physics of Solar Cells. 2009. WILEY-VCH. 

Zambolin, E. och Del Col, D. 2010. Experimental analysis of thermal performance of flat plate 

and evacuated tube solar collectors in stationary standard and daily conditions. Tillgänglig på 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038092X10001799. Hämtad 2012-04-

27 

Zimmermann, Jean Paul. 2009. End-use metering campaign in 400 households. Tillgänglig på 

http://energimyndigheten.se/Global/Statistik/F%C3%B6rb%C3%A4ttrad%20energistatis

tik/Festis/Final_report.pdf. Hämtad 2012-02-27 

Ångström Solar Center, Uppsala Universitet. 2011. Vanliga frågor om solceller. Tillgänglig på 

http://www.asc.angstrom.uu.se/sv/fragor.html#morkt_molnigt. Hämtad 2012-02-29 

 

  

http://energimyndigheten.se/Global/Statistik/F%C3%B6rb%C3%A4ttrad%20energistatistik/Festis/Final_report.pdf
http://energimyndigheten.se/Global/Statistik/F%C3%B6rb%C3%A4ttrad%20energistatistik/Festis/Final_report.pdf
http://www.asc.angstrom.uu.se/sv/fragor.html#morkt_molnigt


 -67- 
 

8 Bilaga A – Inparametrar och variabler 

Tabell 20. Generella inparametrar vid beräkning av skuggfaktorn. 

Solenergisystemens position Latitud (°) 59,3 

Lutning av solfångare och solceller (°) 45 

Antal dioder (gäller enbart solceller) 3 

Takdjup (m) 13 

Takarea Se Tabell 7 

BOA Se Tabell 7 

Andel av energiproduktionen i juni månad 

(%) 

18,2 

Tappvarmvarmvattenbehov (kWh/m2/år) 25 

Grundförbrukning av el (kWh/m2/år) 11 

 

Tabell 21. Specifika inparametrar för solfångare vid beräkning av skuggfaktorn. 

 Pris per m2 (kr) Energiutbyte 

(kWh/m2/år) 

Panelhöjd (m) 

Billigaste (Sol & 

Energiteknik, 

Intelli-heat 24 ST) 

4 412 420 2,0 

Dyraste (Aquasol, 

Big 13 L) 

6 859 474 2,32 

 

Tabell 22. Specifika inparametrar för solceller vid beräkning av skuggfaktorn. 

 Pris per m2 (kr) Energiutbyte per år 

(kWh/m2/år) 

Panelhöjd (m) 

Billigaste (Anonym 

leverantör) 

1 416 115 0,986 

Dyraste (Eko Kraft) 2 777 150,7 0,99 

 

Tabell 23. Generella inparameterar för ekonomisk kalkyl. 

Kalkylränta (%) 3 

Inflation (%) 1,6 

Restvärde, andel av investeringskostnaden 

(%) 

30 

Livslängd (år) 25 
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Tabell 24. Specifika inparametrar för solfångare i den ekonomiska kalkylen. 

Fjärrvärmepris (kr/kWh) 0,84 

Fjärrvärmeprisökning per år (%) 3,7 

Systemverkningsgrad 0,84 

Skuggfaktor Se Tabell 12 

 

Tabell 25. Specifika inparametrar för socller i den ekonomiska kalkylen. 

Elpris (kr/kWh) 1,1625 

Elprisökning per år (%) 6,2 

Systemverkningsgrad 0,8 

Skuggfaktor Se Tabell 15 
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9  Bilaga B – MATLAB-kod 

Den programkod som används för dimensionering samt ekonomiska kalkyler visas i denna bilaga. 

9.1 Beräkning av skuggfaktor 

function enbart_skuggfaktor_3 
clc, clear 

  
        Z = []; 
        A = []; 
        totalt = 0; 
        Totalsol = 0; 
        Skuggtotal = 0; 

      
        Solcellskugga = 0; 
        Forlustvektor =[]; 
        VTotalsol=[]; 
        Testfangare=[]; 
        Testsolcell=[]; 
        diod = 3; 

  
        fi = 59.32944; %position latitud 
        alfa=45; %lutning mot horisontalplanet 

  
        storlekpanel = 0.6; %m höjd på panel 
        langd_tak = 13; %m 
        takarea = 200; 

  
    langd_rad = takarea/langd_tak; 

     
    %distans = langd_tak/antal_rader; % Kan användas om så vill 

  

  
        distans = 1.2; % avstånd mellan rader 
    antal_rader = 2;  

  
        % Solfångare 
        for N = 1:365 

        

  
        t = -180:1:180;%tidsvinkel 0 grader = mitt på dagen; en timme = 15 

grader 

  
        d = 23.45*sind(360.*(284+N)./365); 

         

  

  
        solhojd = asind( sind(d) * sind(fi) + cosd(d) * cosd(fi)*cosd(t)); 
        h = solhojd; 
        azimuth = asind((cosd (d) .* sind(t)) ./cosd(h)); 

  
        forst = min(find(solhojd > 0)); 
        sist = max(find(solhojd > 0)); 
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        Totalsol = Totalsol + sum(solhojd(forst:1:sist)); 
        VTotalsol(N)=sum(solhojd(forst:1:sist)); 

  

  
        S_hojd = 1 - 

distans*sind(solhojd)./storlekpanel./sind(alfa+solhojd); 

  
        S_azimuth = 1 - 

distans*sind(alfa)*abs(tand(azimuth))./sind(alfa+solhojd)./langd_rad; 

  
        S_azimuth = (S_azimuth+abs(S_azimuth))./2; 

  

    
        S = S_hojd.*S_azimuth; 

  

  

  
        intervall =S(forst:1:sist); 

  
        intervall = (intervall + abs(intervall))./2; 

  
        dag = sum(intervall)./length(intervall); 

  
        totalt = totalt+dag; 

  
        % Andel skuggad area* solhöjd 
        Skuggeffekt=[intervall].*solhojd(forst:1:sist); 

  

  
        Skuggtotal= Skuggtotal + sum(Skuggeffekt); 

  

  
        intervall2=desc(intervall,1,diod); 

  

  

  

  

  
        Solcellskugga = Solcellskugga + 

sum(intervall2.*solhojd(forst:1:sist)); 

  

         

  
        Forlustvektor(N)=sum(Skuggeffekt)/sum(solhojd(forst:1:sist)); 

  

  

  

  
        Z = [Z; solhojd]; 
        A = [A; azimuth]; 

  
        end 

  

  
        intervall; 
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        intervall2; 
        solhojd(forst:1:sist); 
        Skuggeffekt; 

  
        totalt/365; 
        Totalsol; 
        Skuggtotal; 
        Solcellskugga; 
        Forlustkvotfangare = Skuggtotal/Totalsol 
        Forlustkvotcell = Solcellskugga/Totalsol 

   
        korrigerad_forlustfaktor_solcell_hela_aret = 

Forlustkvotcell*(antal_rader - 1)/antal_rader 
        korrigerad_forlustfaktor_fangare_hela_aret = 

Forlustkvotfangare*(antal_rader - 1)/antal_rader 

       
 function vector=desc(vector,range,num_piece) 

  
    for k=1:length(vector) 
        for i=1:num_piece 
            if vector(k)<=0 
                vector(k)=0; 
                break 
            end 
            if  vector(k)<=range/num_piece*i 
                vector(k)=range/num_piece*i; 
            break 
            end 
        end 
    end 
   end 

  
% intervall2=desc(intervall,1,diod); 

  

  
end         

     

     

 

9.2 Dimensionering av solfångarsystem 

clear; 
close all; 
clc; 

  
Z = []; 
A = []; 
totalt = 0; 
Totalsol = 0; 
Skuggtotal = 0; 
solcellforlust = 0.7; 
Solcellskugga = 0; 
Forlustvektor =[]; 
VTotalsol=[]; 
Testfangare=[]; 
Testsolcell=[]; 

  
fi = 59.32944; %latitud 
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alfa=45; %lutning på solfångare mot horisontalplanet 

  

  
storlekpanel = 2.00; %m 

  

  
langd_tak = 13; %m 
boa = 4000; 
takarea = 200; 

  
langd_rad = takarea/langd_tak; 

  

  
%i juni: 18.2 % energi av hela årets energi 
effektperm2 = 420*0.182; 

  
energibehov = 25*30/365; %kWh/m2/mån 
systemverkningsgrad = 0.84; 

  
% Första uppskattning av behovet 
erfordrad_area_forlustfritt = 

boa*energibehov/effektperm2/systemverkningsgrad; 
korrigerad_forlustfaktor_fangare = 0; 
gammal_korr_forlust = 1; 

  
%Iterering då förluster tas med, solfångarsystem dimensioneras 
while (abs(korrigerad_forlustfaktor_fangare - gammal_korr_forlust) > 

0.0001) 
    erfordrad_area = erfordrad_area_forlustfritt/(1-

korrigerad_forlustfaktor_fangare); 
    distans_per_storlekpanel = takarea/erfordrad_area; 
    distans = distans_per_storlekpanel*storlekpanel; 

  
    antal_rader = langd_tak/distans; 

   

     

  

    
   Z = []; 
A = []; 
totalt = 0; 
Totalsol = 0; 
Skuggtotal = 0; 
solcellforlust = 0.7; 
Solcellskugga = 0; 
Forlustvektor =[]; 
VTotalsol=[]; 
Testfangare=[]; 
Testsolcell=[]; 

    

  
    % Skuggfaktor i juni 
    for N = 152:182 
    %N = 6*30+21; %dag på år 

  
    t = -180:1:180;%tidsvinkel 0 grader = mitt på dagen; en timme = 15 

grader 
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    d = 23.45*sind(360.*(284+N)./365); 

  

  

  
    solhojd = asind( sind(d) * sind(fi) + cosd(d) * cosd(fi)*cosd(t)); 
    h = solhojd; 
    azimuth = asind((cosd (d) .* sind(t)) ./cosd(h)); 

  
    forst = min(find(solhojd > 0)); 
    sist = max(find(solhojd > 0)); 

  

  

  

    
    Totalsol = Totalsol + sum(solhojd(forst:1:sist)); 
    VTotalsol(N)=sum(solhojd(forst:1:sist)); 

  

  

  
    S_hojd = 1 - distans*sind(solhojd)./storlekpanel./sind(alfa+solhojd); 

     
    S_azimuth = 1 - 

distans*sind(alfa)*abs(tand(azimuth))./sind(alfa+solhojd)./langd_rad; 

     
    S_azimuth = (S_azimuth+abs(S_azimuth))./2; 

  

  
    S = S_hojd.*S_azimuth; 

    

  
    intervall =S(forst:1:sist); 

  
    intervall = (intervall + abs(intervall))./2; 

  
    dag = sum(intervall)./length(intervall); 

  
    totalt = totalt+dag; 

  
    % Andel skuggad area* solhöjd 
    Skuggeffekt=[intervall].*solhojd(forst:1:sist); 

  

  
    Skuggtotal= Skuggtotal + sum(Skuggeffekt); 

  

  

     

  

  

  

  
    Forlustvektor(N)=sum(Skuggeffekt)/sum(solhojd(forst:1:sist)); 
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    Z = [Z; solhojd]; 
    A = [A; azimuth]; 

  
    end 

    

  
    intervall; 

    
    solhojd(forst:1:sist); 
    Skuggeffekt; 

  
    totalt/365; 
    Totalsol; 
    Skuggtotal; 

  
    Forlustkvotfangare = Skuggtotal/Totalsol; 

  

  
    gammal_korr_forlust = korrigerad_forlustfaktor_fangare; 
    korrigerad_forlustfaktor_fangare = Forlustkvotfangare*(antal_rader - 

1)/antal_rader; 

    

  
end 
 erfordrad_area 
 korrigerad_forlustfaktor_fangare_juni = korrigerad_forlustfaktor_fangare 
Z = []; 
A = []; 
totalt = 0; 
Totalsol = 0; 
Skuggtotal = 0; 

  
Forlustvektor =[]; 
VTotalsol=[]; 
Testfangare=[]; 

  

    

  
    % Skuggfaktor för hela året 
    for N = 1:365 

    

  
    t = -180:1:180;%tidsvinkel 0 grader = mitt på dagen; en timme = 15 

grader 

  
    d = 23.45*sind(360.*(284+N)./365); 

     

  

  
    solhojd = asind( sind(d) * sind(fi) + cosd(d) * cosd(fi)*cosd(t)); 
    h = solhojd; 
    azimuth = asind((cosd (d) .* sind(t)) ./cosd(h)); 

  
    forst = min(find(solhojd > 0)); 
    sist = max(find(solhojd > 0)); 
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    Totalsol = Totalsol + sum(solhojd(forst:1:sist)); 
    VTotalsol(N)=sum(solhojd(forst:1:sist)); 

  

  
    S_hojd = 1 - distans*sind(solhojd)./storlekpanel./sind(alfa+solhojd); 

     
    S_azimuth = 1 - 

distans*sind(alfa)*abs(tand(azimuth))./sind(alfa+solhojd)./langd_rad; 

     
    S_azimuth = (S_azimuth+abs(S_azimuth))./2; 

  

  
    S = S_hojd.*S_azimuth; 

    
    intervall =S(forst:1:sist); 

  
    intervall = (intervall + abs(intervall))./2; 

  
    dag = sum(intervall)./length(intervall); 

  
    totalt = totalt+dag; 

  
    % Andel skuggad area* solhöjd 
    Skuggeffekt=[intervall].*solhojd(forst:1:sist); 

  

  
    Skuggtotal= Skuggtotal + sum(Skuggeffekt); 

  

  

     

  

    

  
    Forlustvektor(N)=sum(Skuggeffekt)/sum(solhojd(forst:1:sist)); 

  

   

  

  
    Z = [Z; solhojd]; 
    A = [A; azimuth]; 

  
    end 

    

  
    intervall; 

  
    solhojd(forst:1:sist); 
    Skuggeffekt; 

  
    totalt/365; 
    Totalsol; 
    Skuggtotal; 
    Solcellskugga; 
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    Forlustkvotfangare = Skuggtotal/Totalsol; 

  

  
    korrigerad_forlustfaktor_fangare_hela_aret = 

Forlustkvotfangare*(antal_rader - 1)/antal_rader 

  

  

  

 

 

9.3 Dimensionering av solcellssystem 

function skuggning_itteration2_solcell 
clear; 
close all; 
clc; 

  
Z = []; 
A = []; 
totalt = 0; 
Totalsol = 0; 
Skuggtotal = 0; 
Solcellskugga = 0; 
Forlustvektor =[]; 
VTotalsol=[]; 
Testfangare=[]; 
Testsolcell=[]; 
diod=3; 

  
fi = 59.32944; %position latitud 
alfa=45; % Vinkel mot horisontalplanet 

  

  
storlekpanel = 0.986; %m, höjden 

  

  

  
langd_tak = 13; %m 
boa = 1000; %m2 
takarea = 200; %m2 

  
% Beräkning av längden på varje rad 
langd_rad = takarea/langd_tak; 

  

  
%i juni: 18.2 % energi av hela årets energi 
effektperm2 = 115*0.182; 

  
energibehov = 11*30/365; %kWh/m2/mån kyl o frys+standby 11 kWh/m2/mån 
systemverkningsgrad = 0.8; 

  
% En första uppskattning av panelarean utan förluster 
erfordrad_area_forlustfritt = 

boa*energibehov/effektperm2/systemverkningsgrad; 

  
korrigerad_forlustfaktor_solcell = 0; 
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gammal_korr_forlust = 1; 

  
%Itererande process för dimensionering av solcellerna 

  
while (abs(korrigerad_forlustfaktor_solcell - gammal_korr_forlust) > 

0.0001) 
    erfordrad_area = erfordrad_area_forlustfritt/(1-

korrigerad_forlustfaktor_solcell); 
    distans_per_storlekpanel = takarea/erfordrad_area; 
    distans = distans_per_storlekpanel*storlekpanel; 

  
    antal_rader = langd_tak/distans; 

  
   Z = []; 
A = []; 
totalt = 0; 
Totalsol = 0; 
Skuggtotal = 0; 
Solcellskugga = 0; 
Forlustvektor =[]; 
VTotalsol=[]; 
Testfangare=[]; 
Testsolcell=[]; 

    

  
    % Beräkning av skuggfaktor i juni 
    for N = 152:182 
    %N = 6*30+21; %dag på år 

  
    t = -180:1:180;%tidsvinkel 0 grader = mitt på dagen; en timme = 15 

grader 

  
    d = 23.45*sind(360.*(284+N)./365); %deklination 

  

  

  
    solhojd = asind( sind(d) * sind(fi) + cosd(d) * cosd(fi)*cosd(t)); 
    h = solhojd; 
    azimuth = asind((cosd (d) .* sind(t)) ./cosd(h)); 

  
    forst = min(find(solhojd > 0)); 
    sist = max(find(solhojd > 0)); 

  

  

  

   
    %Solhöjdsumma 
    Totalsol = Totalsol + sum(solhojd(forst:1:sist)); 
    VTotalsol(N)=sum(solhojd(forst:1:sist)); 

  
    %S = (sind(alfa)*storlekpanel-distans.*tand(solhojd).*sind(90-

solhojd))./sind(alfa+solhojd)./storlekpanel; 

  
    S_hojd = 1 - distans*sind(solhojd)./storlekpanel./sind(alfa+solhojd); 

     
    S_azimuth = 1 - 

distans*sind(alfa)*abs(tand(azimuth))./sind(alfa+solhojd)./langd_rad; 
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    S_azimuth = (S_azimuth+abs(S_azimuth))./2; 

  
  % Beräkning av skuggning pga av solens höjd samt position asimut. 
    S = S_hojd.*S_azimuth; 

    

  
    intervall =S(forst:1:sist); 

  
    intervall = (intervall + abs(intervall))./2; 

  
    dag = sum(intervall)./length(intervall); 

  
    totalt = totalt+dag; 

  
    % Andel skuggad area* solhöjd 
    Skuggeffekt=[intervall].*solhojd(forst:1:sist); 

  

  
    Skuggtotal= Skuggtotal + sum(Skuggeffekt); 

  
    % Hänsyn tas till antal dioder 
    intervall2=desc(intervall,1,diod); 

  

   

  
    Solcellskugga = Solcellskugga + sum(intervall2.*solhojd(forst:1:sist)); 

  

  
    Forlustvektor(N)=sum(Skuggeffekt)/sum(solhojd(forst:1:sist)); 

  

     

  
    Z = [Z; solhojd]; 
    A = [A; azimuth]; 

  
    end 

    

  

  
    Forlustkvotfangare = Skuggtotal/Totalsol; 
    Forlustkvotcell = Solcellskugga/Totalsol; 

  
    gammal_korr_forlust = korrigerad_forlustfaktor_solcell; 
    korrigerad_forlustfaktor_fangare = Forlustkvotfangare*(antal_rader - 

1)/antal_rader; 

     
    % Skuggfaktorn korrigeras så att första raden inte räknas med då den 
    % inte skuggas 
    korrigerad_forlustfaktor_solcell = Forlustkvotcell*(antal_rader - 

1)/antal_rader; 

  
end 
 korrigerad_forlustfaktor_solcell_juni = korrigerad_forlustfaktor_solcell 

 erfordrad_area 
Z = []; 
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A = []; 
totalt = 0; 
Totalsol = 0; 
Skuggtotal = 0; 
Solcellskugga = 0; 
Forlustvektor =[]; 
VTotalsol=[]; 
Testfangare=[]; 
Testsolcell=[]; 

    

  
    % Beräkning av skuggfaktor för hela året utefter det dimensionerade 
    % systemet 
    for N = 1:365 

   

  
    t = -180:1:180;%tidsvinkel 0 grader = mitt på dagen; en timme = 15 

grader 

  
    d = 23.45*sind(360.*(284+N)./365); 

     

  

  
    solhojd = asind( sind(d) * sind(fi) + cosd(d) * cosd(fi)*cosd(t)); 
    h = solhojd; 
    azimuth = asind((cosd (d) .* sind(t)) ./cosd(h)); 

  
    forst = min(find(solhojd > 0)); 
    sist = max(find(solhojd > 0)); 

  

  

  

   
    Totalsol = Totalsol + sum(solhojd(forst:1:sist)); 
    VTotalsol(N)=sum(solhojd(forst:1:sist)); 

  

    

  
    S_hojd = 1 - distans*sind(solhojd)./storlekpanel./sind(alfa+solhojd); 

     
    S_azimuth = 1 - 

distans*sind(alfa)*abs(tand(azimuth))./sind(alfa+solhojd)./langd_rad; 

     
    S_azimuth = (S_azimuth+abs(S_azimuth))./2; 

  

  
    S = S_hojd.*S_azimuth; 

  

  
    intervall =S(forst:1:sist); 

  
    intervall = (intervall + abs(intervall))./2; 

  
    dag = sum(intervall)./length(intervall); 

  
    totalt = totalt+dag; 
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    % Andel skuggad area* solhöjd 
    Skuggeffekt=[intervall].*solhojd(forst:1:sist); 

  

  
    Skuggtotal= Skuggtotal + sum(Skuggeffekt); 

  

  
    intervall2=desc(intervall,1,diod); 

  

    

  
    Solcellskugga = Solcellskugga + sum(intervall2.*solhojd(forst:1:sist)); 

  

  

  
    Forlustvektor(N)=sum(Skuggeffekt)/sum(solhojd(forst:1:sist)); 

  

     

  

  
    Z = [Z; solhojd]; 
    A = [A; azimuth]; 

  
    end 

    

  
    intervall; 
    intervall2; 
    solhojd(forst:1:sist); 
    Skuggeffekt; 

  
    totalt/365; 
    Totalsol; 
    Skuggtotal; 
    Solcellskugga; 
    Forlustkvotfangare = Skuggtotal/Totalsol; 
    Forlustkvotcell = Solcellskugga/Totalsol; 

  

   
    korrigerad_forlustfaktor_solcell_hela_aret = 

Forlustkvotcell*(antal_rader - 1)/antal_rader 

   
   % Funktion som avrundar skuggningen upp till det diskreta värde som 
   % motsvaras av antalet dioder 
   function vector=desc(vector,range,num_piece) 

  
    for k=1:length(vector) 
        for i=1:num_piece 
            if vector(k)<=0 
                vector(k)=0; 
                break 
            end 
            if  vector(k)<=range/num_piece*i 
                vector(k)=range/num_piece*i; 
            break 
            end 
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        end 
    end 
   end 

  
% intervall2=desc(intervall,1,diod); 

  

  
end 

 

9.4 Beräkning och störningsräkning för vinst 

clc 

  
Cell={}; 

  
for okning = 0:1 %stör parametrar uppåt och nedåt 
    for i = 0:9 %stör parametrarna en i taget 

         
        %inparametrar 
        areabehov = 74.01; 
        skuggfaktor = 0.0203; 

         
        energiutbyteperarea = 420; 
        prisperarea = 4412.342616; 

         
        systemverkningsgrad = 0.843881857; %solfångare 
        %energipris = 1.1625; %el 
        energipris = 0.84; %fjärrvärme 
        %energiprisokning = 0.062; %el 
        energiprisokning = 0.037; %fjärrvärme 

         
        kalkylranta = 0; %All vinst räknas om till vinst - ingen 

kalkylränta tas ut 
        inflation = 0.016;         
        livslangd = 25; 
        restvardesfaktor = 0.3; 

         

         
        switch i %stör parametrarna en i taget uppåt eller nedåt 
            case 0 
               text ='Ostörd'; 
            case 1 
               areabehov = areabehov*(1 + 0.2*(2*okning-1));  
               text ='Areabehov'; 
            case 2 
                prisperarea = prisperarea*(1 + 0.3*(2*okning-1)); 
                text ='Pris per area'; 
            case 3 
                inflation = inflation*(1 + 0.2*(2*okning-1)); 
                text ='Inflation'; 
            case 4 
                systemverkningsgrad = systemverkningsgrad*(1 + 

0.1*(2*okning-1)); 
                text ='Systemverkningsgrad'; 
            case 5 
                skuggfaktor = skuggfaktor*(1 + 1*(2*okning-1)); 
                text ='Skuggfaktor'; 
            case 6 
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                energipris = energipris*(1 + 0.05*(2*okning-1)); 
                text ='Energipris'; 
            case 7 
                energiprisokning = energiprisokning*(1 + 0.3*(2*okning-1)); 
                text ='Energiprisökning'; 
            case 8 
                livslangd = 40; 
                text ='Livslängd 40 år'; 
            case 9 
                restvardesfaktor = 0; 
                text ='Restvärdesfaktor 0%'; 
        end 

  
        inkopspris = areabehov*prisperarea; 
        energiutbyte = 

areabehov*energiutbyteperarea*systemverkningsgrad*(1-skuggfaktor); 

  

  
        total_besparing = 0; 
        for detta_ar = 1:livslangd 
            %beräkna besparingen för varje år, diskontera och summera 

besparingarna över alla år. 
            besparing = 

energiutbyte*energipris*(1+energiprisokning)^detta_ar; 
            nuvardesfaktor = 1/(1+kalkylranta+inflation)^detta_ar; 
            besparing_nu = besparing*nuvardesfaktor; 
            total_besparing = total_besparing + besparing_nu; 

  
        end 
        restvarde = inkopspris*restvardesfaktor; 
        total_besparing = total_besparing + restvarde * nuvardesfaktor; 

  
        fortjanst = total_besparing - inkopspris; 

      
         if okning 
             Cell{1,okning*10+i+1} = [text ' uppåt']; 
         else 
             Cell{1,okning*10+i+1} = [text ' nedåt']; 
         end 
         Cell{2,okning*10+i+1} =fortjanst; 

  

  
    end 

    
end 

 

9.5 Beräkning och störningsräkning för internränta 

clc 

  
Cell={}; 

  
for okning = 0:1 
    for i = 0:9 

         
        %inparametrar 
        areabehov = 74.01; 
        skuggfaktor = 0.0203; 



 -83- 
 

        
        energiutbyteperarea = 420; 
        prisperarea = 4412.342616; 

         

        
        systemverkningsgrad = 0.843881857; %solfångare 
        %energipris = 1.1625; %el 
        energipris = 0.84; %fjärrvärme 
        %energiprisokning = 0.062; %el 
        energiprisokning = 0.037; %fjärrvärme 

         
        %kalkylranta = 0.03; 
        inflation = 0.016;         
        livslangd = 25; 
        restvardesfaktor = 0.3; 

         

  
        switch i 
            case 0 
               text ='Ostörd'; 
            case 1 
               areabehov = areabehov*(1 + 0.2*(2*okning-1));  
               text ='Areabehov (20 %)'; 
            case 2 
                prisperarea = prisperarea*(1 + 0.3*(2*okning-1)); 
                text ='Pris per area (30 %)'; 
            case 3 
                inflation = inflation*(1 + 0.2*(2*okning-1)); 
                text ='Inflation (20 %)'; 
            case 4 
                systemverkningsgrad = systemverkningsgrad*(1 + 

0.1*(2*okning-1)); 
                text ='Systemverkningsgrad (10 %)'; 
            case 5 
                skuggfaktor = skuggfaktor*(1 + 1*(2*okning-1)); 
                text ='Skuggfaktor (100 %)'; 
            case 6 
                energipris = energipris*(1 + 0.05*(2*okning-1)); 
                text ='Energipris (5%)'; 
            case 7 
                energiprisokning = energiprisokning*(1 + 0.3*(2*okning-1)); 
                text ='Energiprisökning (30 %)'; 
            case 8 
                livslangd = 40; 
                text ='Livslängd 40 år'; 
            case 9 
                restvardesfaktor = 0; 
                text ='Restvärdesfaktor 0'; 
        end 

  
        inkopspris = areabehov*prisperarea; 
        energiutbyte = 

areabehov*energiutbyteperarea*systemverkningsgrad*(1-skuggfaktor); 

         
        j = 0; 
        fortjanst = 1; 
        while fortjanst > 0 
            %Öka kalkylräntan stegvis och beräkna vinsten för att se var 

vinsten passerar 0. 
            kalkylranta = -0.05+0.00001*j;  
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            total_besparing = 0; 
            for detta_ar = 1:livslangd 

  
                besparing = 

energiutbyte*energipris*(1+energiprisokning)^detta_ar; 
                nuvardesfaktor = 1/(1+kalkylranta+inflation)^detta_ar; 
                besparing_nu = besparing*nuvardesfaktor; 
                total_besparing = total_besparing + besparing_nu; 

  
            end 
            restvarde = inkopspris*restvardesfaktor; 
            total_besparing = total_besparing + restvarde * nuvardesfaktor; 

  
            fortjanst = total_besparing - inkopspris; 
            j = j+1; 
        end 

         
        if okning 
            Cell{1,okning*10+i+1} = [text ' uppåt']; 
        else 
            Cell{1,okning*10+i+1} = [text ' nedåt']; 
        end 
        Cell{2,okning*10+i+1} = kalkylranta; 
    end 
end 

 

 

9.6 Beräkning och störningsräkning för energipris 

clc 

  
Cell={}; 

  
for okning = 0:1 
    for i = 0:8 

         
        %inparametrar 
        areabehov = 74.01; 
        skuggfaktor = 0.0203; 

  

         
        energiutbyteperarea = 420; 
        prisperarea = 4412.342616; 

         

        
        systemverkningsgrad = 0.843881857; %solfångare 
        %energipris = 1.1625; %el 
        %energipris = 0.84; %fjärrvärme 
        %energiprisokning = 0.062; %el 
        energiprisokning = 0.037; %fjärrvärme 

         
        kalkylranta = 0.03; 
        inflation = 0.016;         
        livslangd = 25; 
        restvardesfaktor = 0.3; 

  
        switch i 
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            case 0 
               text ='Ostörd'; 
            case 1 
               energiprisokning = energiprisokning*(1 + 0.3*(2*okning-1));  
               text ='Energiprisökning (20 %)'; 
            case 2 
                prisperarea = prisperarea*(1 + 0.3*(2*okning-1)); 
                text ='Pris per area (30 %)'; 
            case 3 
                inflation = inflation*(1 + 0.2*(2*okning-1)); 
                text ='Inflation (20 %)'; 
            case 4 
                systemverkningsgrad = systemverkningsgrad*(1 + 

0.1*(2*okning-1)); 
                text ='Systemverkningsgrad (10 %)'; 
            case 5 
                skuggfaktor = skuggfaktor*(1 + 1*(2*okning-1)); 
                text ='Skuggfaktor (100 %)'; 
            case 6 
                kalkylranta = kalkylranta*(1 + 0.5*(2*okning-1)); 
                text ='Kalkylränta (50 %)'; 
            case 7 
                livslangd = 40; 
                text ='Livslängd 40 år'; 
            case 8 
                restvardesfaktor = 0; 
                text ='Restvärdesfaktor 0'; 
        end 

  
        inkopspris = areabehov*prisperarea; 
        energiutbyte = 

areabehov*energiutbyteperarea*systemverkningsgrad*(1-skuggfaktor); 

         
        j = 0; 
        fortjanst = -1; 

  
        while fortjanst < 0 
            %Öka energipriset stegvis och beräkna vinsten för att se var 

vinsten passerar 0. 
            energipris = 0+0.0001*j; 

  
            total_besparing = 0; 
            for detta_ar = 1:livslangd 

  
                besparing = 

energiutbyte*energipris*(1+energiprisokning)^detta_ar; 
                nuvardesfaktor = 1/(1+kalkylranta+inflation)^detta_ar; 
                besparing_nu = besparing*nuvardesfaktor; 
                total_besparing = total_besparing + besparing_nu; 

  
            end 
            restvarde = inkopspris*restvardesfaktor; 
            total_besparing = total_besparing + restvarde * nuvardesfaktor; 

  
            fortjanst = total_besparing - inkopspris; 

  
            j = j+1; 
        end 
        if okning 
            Cell{1,okning*9+i+1} = [text ' uppåt']; 
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        else 
            Cell{1,okning*9+i+1} = [text ' nedåt']; 
        end 
        Cell{2,okning*9+i+1} = energipris; 

  
    end 

    
end 

  

 

9.7 Beräkning och störningsräkning för livslängd 

clc 

  
Cell={}; 

  
for okning = 0:1 
    for i = 0:7 

         
        %inparametrar 
        areabehov = 74.01; 
        skuggfaktor = 0.0203; 

         
        energiutbyteperarea = 474; 
        prisperarea = 6858.75; 

         

        
        systemforlust = 0.843881857; %solfångare 
        %energipris = 1.1625; %el 
        energipris = 0.84; %fjärrvärme 
        %energiprisokning = 0.062; %el 
        energiprisokning = 0.037; %fjärrvärme 

         
        kalkylranta = 0.03; 
        inflation = 0.016;         
        %livslangd = 25; 
        %restvardesfaktor = 0.3; 

  

               
        switch i 
            case 0 
               text ='Ostörd'; 
            case 1 
                prisperarea = prisperarea*(1 + 0.3*(2*okning-1)); 
                text ='Pris per area (30 %)'; 
            case 2 
                inflation = inflation*(1 + 0.2*(2*okning-1)); 
                text ='Inflation (20 %)'; 
            case 3 
                systemforlust = systemforlust*(1 + 0.1*(2*okning-1)); 
                text ='Systemverkningsgrad (10 %)'; 
            case 4 
                skuggfaktor = skuggfaktor*(1 + 1*(2*okning-1)); 
                text ='Skuggfaktor (100 %)'; 
            case 5 
                energipris = energipris*(1 + 0.05*(2*okning-1)); 
                text ='Energipris (5%)'; 
            case 6 
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                energiprisokning = energiprisokning*(1 + 0.3*(2*okning-1)); 
                text ='Energiprisökning (30 %)'; 
            case 7 
                kalkylranta = kalkylranta*(1 + 0.5*(2*okning-1)); 
                text = 'Kalkylränta (50 %)'; 
        end 

  
        inkopspris = areabehov*prisperarea; 
        energiutbyte = areabehov*energiutbyteperarea*systemforlust*(1-

skuggfaktor); 

         
        detta_ar = 1; 
        fortjanst = 1; 
        total_besparing = 0; 
        while total_besparing < inkopspris 
            %Summera besparingen år för år tills den blir större än 
            %inköpspriset 
            besparing = 

energiutbyte*energipris*(1+energiprisokning)^detta_ar; 
            nuvardesfaktor = 1/(1+kalkylranta+inflation)^detta_ar; 
            besparing_nu = besparing*nuvardesfaktor; 
            total_besparing = total_besparing + besparing_nu; 
            detta_ar = detta_ar+1; 

  
        end 

  
        if okning 
            Cell{1,okning*8+i+1} = [text ' uppåt']; 
        else 
            Cell{1,okning*8+i+1} = [text ' nedåt']; 
        end 
        Cell{2,okning*8+i+1} = detta_ar; 

          
    end 

    
end 
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10  Bilaga C – Diagram för känslighetsanalys 

I denna bilaga presenteras de diagram för störningsräkningar som har gjorts för respektive 

solenergisystem. 

10.1 Störningsdiagram för solfångare 

 

 

Figur 33. Störningsdiagram för vinsten för den billigaste solfångaren. 
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Figur 34. Störningsdiagram för vinsten för den dyraste solfångaren. 

 

 

Figur 35. Störningsdiagram för internräntan för den billigaste solfångaren. 
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Figur 36. Störningsdiagram för internräntan för den dyraste solfångaren. 

 

 

Figur 37. Störningsdiagram för energipriset för den billigaste solfångaren. 
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Figur 38. Störningsdiagram för energipriset för den dyraste solfångaren. 

 

Figur 39. Beräknat energipris vid olika kalkylräntor för den billiga och dyra solfångaren. 
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Figur 40. Störningsdiagram för återbetalningstiden för den billigaste solfångaren. 

 

Figur 41. Störningsdiagram för återbetalningstiden för den dyraste solfångaren. 
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Figur 42. Beräknad återbetalningstid vid olika kalkylräntor för den billiga och dyra solfångaren. 

 

10.2 Störningsdiagram för solceller 

 

 

Figur 43. Störningsdiagram för vinsten för den billigaste solcellen. 
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Figur 44. Störningsdiagram för vinsten för den dyraste solcellen. 

 

 

Figur 45.Störningsdiagram för internräntan för den billigaste solcellen. 
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Figur 46. Störningsdiagram för internräntan för den billigaste solfångaren. 

 

 

Figur 47. Störningsdiagram för elpriset för den billigaste solcellen. 
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Figur 48. Störningsdiagram för elpriset för den dyraste solcellen. 

 

 

Figur 49. Beräknat energipris vid olika kalkylräntor för den billiga och dyra solcellen. 
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Figur 50. Störningsdiagram för återbetalningstiden för den billigaste solcellen. 

 

Figur 51. Störningsdiagram för återbetalningstiden för den dyraste solcellen. 
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Figur 52. Beräknad återbetalningstid vid olika kalkylräntor för den billiga och dyra solcellen. 
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