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Abstract  
The energy that the earth receives from the sun hourly has potential to cover a year’s energy 
demand in the world. Further, this type of energy is environmentally friendly, natural and 
free of cost. This report covers solar energy in an urban environment and consists of a case 
study of installations of photovoltaic cells in a part of the city of Stockholm. It is mainly the 
economic aspects that are covered but there is also a discussion about the practical 
consequences and the sustainability as a result of integration of solar energy in an urban 
environment. The aim of the study is to present results from economic calculations for 
utilisation of solar energy in chosen buildings in Kungsholmen in Stockholm. 
  
The techniques that compose possible solar energy systems in urban environments are 
presented in a literature review as well as the financial aspects that affect the alternative that 
is perceived as most appropriate for the buildings. The techniques that are being covered are 
the photovoltaic cells as well as systems of heating and cooling from solar collectors. The 
application of photovoltaic cells on the objects of study is constituted by an intended 
installation, where the physical potential of the buildings as well as the energy supply from 
the sun forms the basis for the different energy calculations that are carried out. Further, the 
system engineering aspects and the converted energy from the photovoltaic cells are 
included and compared with the energy demand and the energy supply of the studied 
objects. Over time, the installation results in revenues from converted energy as well as 
expenses, which in an economic calculation compare with the expense of the photovoltaic 
cells. The result shows that the profitability is dependent on various variables and that there 
are both positive and negative investment decisions for the studied objects. In the sensitivity 
analysis a variation of the variables is tested to show the impact on the end result. It appears 
that state aid, development of the price of energy, cost of capital and type of photovoltaic 
module have impact on the investment decision. The report is finished off with a conclusion 
and recommendations for future studies.  
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Sammanfattning 
Den solenergi som jorden tar emot varje timme skulle kunna täcka hela världens 
energianvändande under ett helt år. Dessutom är energin miljövänlig, naturlig och 
kostnadsfri. Denna rapport redovisar en fallstudie för uppförande av solcellsinstallationer i 
Stockholms innerstad. Huvudsakligen berörs de ekonomiska aspekterna men diskussion förs 
även kring praktiska implikationer och hållbarheten av solenergi i stadsmiljö. Målet med 
studien är att presentera resultatet från ekonomiska kalkyler för integrering av solenergi hos 
utvalda studieobjekt i form av existerande fastigheter på Kungsholmen i Stockholm.  
 
Tänkbara solenergisystem i stadsmiljö presenteras i en litteraturstudie tillsammans med de 
ekonomiska aspekterna rörande den systemlösning som uppfattas mest lämpad för 
fastigheterna som ingår i studien. De tekniker och tekniska system som behandlas är 
solcellssystem samt värme- och kylsystem med solfångare. Appliceringen av solcellssystem 
på studieobjekten utgörs av en tänkt installation, där byggnadernas fysiska potential 
tillsammans med energitillförseln från solen utgör grunden för energiberäkningarna. De 
systemtekniska aspekterna och den omvandlade energin från solcellssystemet inkluderas och 
jämförs med studieobjektens behov samt aktuell tillgång på energi. Över tid resulterar 
installationen i intäkter från omvandlad energi samt kostnader, vilka i en ekonomisk kalkyl 
jämförs med kostnaden för solcellsanläggningens grundinvestering. Resultatet visar att 
lönsamheten är beroende av olika variabler och ger både positiva och negativa 
investeringsbeslut för de olika studieobjekten. I en känslighetsanalys testas inverkan av 
variablernas värden på stabiliteten i resultatet. Det framgår att statligt stöd, 
energiprisutveckling, kalkylränta och val av modultyp har inverkan på investeringsbeslutet. I 
rapporten presenteras en slutsats med rekommendation för framtida arbete.  
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1 Nomenklatur 
 

Variabel/Parameter Definition Enhet 
i Tidssteg år 
N modul Antal stycken 
A modul  Area m2 
A anläggning  Area m2 
β Lutning ° 
ϒ  Azimut ° 
θ Solinstrålningskoefficient ° 
ηi, solcell Verkningsgrad  
η växelriktare  Verkningsgrad  
η total  Verkningsgrad  
Wp, i=0 modul Toppeffekt W 
GImax sol  Effekt W/ m2 
Wp, byggnad x  Toppeffekt kW 
T c Temperaturkoefficient % /°C 
NVi  Nuvärde kr 
r Nominell kalkylränta % 
I brutto Kostnad kr 
I netto  Kostnad kr 
Δη Reducering av verkningsgrad % 
TSTC Modultemperatur vid STC °C 
Tmodul Modultemperatur °C 

2 Introduktion 
EU satte år 2010 upp som mål att år 2020 ska 20 % av energi komma från förnyelsebar 
energi, det ska ske 20 % mindre utsläpp av växthusgaser och det ska ske en 
energieffektivisering av energianvändningen med 20 % (Energimyndigheten, 2011a). För att 
uppnå dessa förändringar krävs det att energisystemen utvärderas och byts ut i de fall där det 
anses nödvändigt.  
 
Stockholm stad har utöver målet från EU satt upp som mål att år 2050 vara fossilbränslefria 
och på så sätt minska mängden utsläpp per person och år. Målet är att mängden utsläpp per 
person år 2050 ska gått ner till 0,4 ton. I Figur 1 framgår det att 0,1 ton ska komma från 
fossila bränslen och 0,3 ton ska komma från övriga utsläpp. Som denna figur visar, var 
utsläppen från fossila bränslen år 2010 3,8 ton per person. För att målet ska kunna uppnås är 
det av stor vikt att olika delar av stadens energisystem fasas ut och ersätts av andra 
energialternativ. Ju snabbare denna förändring sker, desto mindre omfattande arbete 
kommer krävas i framtiden (Miljöförvaltningen, 2013).  
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Figur 1. Kvarvarande klimatgaser 2050, (Miljöförvaltningen 2013) 

År 2050 förväntas befolkningen i Stockholm stad vara 1,2 miljoner, vilket är en ökning med 
40 % från år 2012. I färdplanen som tagits fram för att uppnå det uppsatta målet har det 
därför räknas med att energianvändningen kommer öka med 40 % under samma period 
(Miljöförvaltningen, 2013).  
 
Stockholm stad har redan infört ett antal åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser. 
Fjärrvärme med hög andel biobränsle i produktionen täcker i dagsläget cirka 80 % av 
uppvärmningsbehovet i Stockholm. År 2007 infördes även trängselskatt i Stockholms 
innerstad. Sedan dess har trafiken till och från Stockholms innerstad sjunkit med nästan 20 
%. Ut över dessa åtgärder har det även gjorts energieffektiviseringar och det har spridits 
kunskap om vad invånarna själva kan göra för att minska utsläppet av växthusgaser 
(Stockholm Stad, 2012).  
 
Genom att öka andelen energi som kommer från förnyelsebara källor krävs mindre fossila 
bränslen. Exempel på förnyelsebara källor är vind-, vatten- och solenergi. En motion har 
lagts fram vilken föreslår att 20 % av Stockholms stads elförbrukning ska komma från 
solceller år 2020. Fastighetskontoret ställer sig positivt till motionen och beräknar kostnaden 
till mellan 237 och 355 miljoner kronor (Fastighetskontoret, 2013).  
 
Om investeringar i anläggningar som omfattar solenergi blir lönsamma eller inte påverkas 
av olika faktorer. Dessa är till exempel hur mycket solenergi som finns att ta vara på, 
investeringskostnaderna och hur stora bidrag som går att få. De tekniker som är vanligast på 
marknaden idag för att ta vara på solenergi är solceller och solfångare. Solceller producerar 
elektricitet medan solfångare både kan leverera solvärme och solkyla, vilket innebär att de är 
lämpliga i olika situationer beroende på vad som efterfrågas. Teknikerna har även olika 
ekonomiska konsekvenser, så som investeringskostnader och bidrag.  
 
De senaste åren har priset för solcellssystem sjunkit vilket framgår i Figur 2. Detta prisfall 
och det stödsystem som finns har varit bidragande faktorer till ökningen av totalt installerad 
solcellseffekt i Sverige, vilket i sin tur har pressat ned priserna ytterligare (IEA PVPS, 
2011).  
 

 
Figur 2. Prisutveckling för ett solcellssystem, kronor/Wp utan moms, (IEA PVPS, 2011) 

Innan det beslutas om en investering, görs kalkyler över hur mycket energi som kan tas upp 
och vilken ekonomisk lönsamhet ett systemuppförande skulle resultera i. Om 
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nuvärdesmetoden används för ekonomisk kalkylering kommer nettonuvärdet avgöra 
huruvida investeringen väntas bli lönsam. Dock baseras lönsamhetsberäkningar för 
investering i energisystem på antaganden om både framtida energiprisutvecklingar och 
politiska incitament, vars varaktighet och utveckling är svår att förutse. Även livslängden på 
de nyare solenergisystemen är svåra att fastställa i dagsläget och utgör ytterligare osäkerhet 
vid uppskattning av lönsamhet. 

2.1 Problemformulering och mål 
Den problemformulering som ligger till grund för studien lyder: Kan en integrering av 
solenergi på Nordvästra Kungsholmen utgöra en lönsam investering?  
 
Målet med studien är att presentera den ekonomiska lönsamheten vid integrering av 
solenergi inom området Nordvästra Kungsholmen. För att nå det övergripande målet har ett 
antal delmål sats upp.  
 

• Vilka tekniska lösningar existerar för tillvaratagande av solenergi? 
• Vilken teknisk lösning för tillvaratagande av solenergi är mest lämpad för 

stadsmiljö? 
 
Det har sats upp två delmål vilka rör de tekniska aspekterna i studien. Det första av dessa 
delmål är att kartlägga vilka solenergitekniker som finns på marknaden och hur det går till 
vid integrering av dessa i befintliga energisystem. För att kunna nå det slutgiltiga målet 
måste solenergisystemen studeras på detaljnivå. Det andra tekniska delmålet är att avgöra 
vilken teknik som är bäst lämpad i stadsmiljö och att försöka uppskatta hur en 
implementering av en sådan teknik bidrar till ett uthålligare energisystem. För att välja den 
lämpligaste tekniken måste hänsyn tas till de krav som en anläggning ställer på platsen där 
den uppförs samt vad den kan tillföra i form av energi och totala inkomster.  
 

• Vilken energimängd och effektpotential tillför och utgör solen i Stockholmsområdet? 
• Vilken tidsupplösning behövs i indata? 

 
För att kunna gå vidare med en fallstudie behövs det ytterligare detaljerad statistik och 
kunskap över hur stor solens kapacitet är och vad den kan tillföra ett solenergisystem. Det 
har gjorts beräkningar som visat att energipotentialen är nära ekvivalent med den hos 
sydligare belägna europeiska länder. 
 

• Välja ut lämpliga studieobjekt i form av byggnader på Kungsholmen i Stockholm 
• I detalj utreda hur ett solenergisystem kan uppföras på de byggnader som ingår i 

studien samt konsekvenserna av ett sådant uppförande 
• Fastställa byggnadernas energibehov för olika tidsperioder och hur detta 

sammanfaller med möjlig energiproduktion  
 
Det femte delmålet utgörs av att välja studieobjekt på nordvästra Kungsholmen. Efter att 
detta är gjort ska det utredas hur ett uppförande av ett solenergisystem genomförs vad avser 
ingående komponenter och placering. Vidare ska erhållen systemeffekt och energi från 
solenergisystemet beräknas. Byggnadernas energibehov och de energikällorna som 
fastigheterna utnyttjar ska fastställas. Vidare ska konsekvenserna utredas då delar av det 
befintliga energisystemet byts ut.  
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• Fastställa investeringskostnaden för uppförandet av ett solenergisystem hos 
byggnaderna 

• Fastställa vilka kostnader och intäkter som resulterar av uppförande av 
solenergisystem hos byggnaderna 

• Sammanställa ekonomiska kalkyler för olika uppförande av solenergisystem hos 
byggnaderna 

 
För de ekonomiska aspekterna har tre delmål sats upp. Det första delmålet är att ta reda på 
hur stora investeringskostnaderna är för att installera solenergisystem på valda byggnader. 
Det andra delmålet är dels att ta reda på vilka löpande kostnader som tillkommer vid drift 
dels vilka inkomstmöjligheter som finns. Det tredje delmålet är att sammanställa en 
ekonomisk kalkyl över lönsamheten baserad på svar från tidigare delmål där en kalkyl tas 
fram för varje enskild byggnad som valts att ingå i studien.  
 

• Utreda känsligheten hos resultaten från de olika investeringskalkylerna 
 
Det sista delmålet som satts upp för studien är att ta reda på känsligheten i modellen och 
vilka variabler som har störst bidrar till den största känsligheten. Då delmålen är uppfyllda 
uppnås det övergripande målet med studien vilket är att presentera den ekonomiska 
lönsamheten vid integrering av solenergi inom området nordvästra Kungsholmen.  
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3 Litteraturstudie 

3.1 Solenergi 
Den solenergi som jorden tar emot varje timme har potential att täcka hela världens 
användande av energi under ett helt år. Vidare är denna energi miljövänlig, naturlig och 
kostnadsfri. Ytterligare en fördel med solenergi är att instrålningen inte kommer att minska 
under människans livstid på jorden då solen antas överleva mänskligheten. Detta bidrar till 
en trygghet som många andra energislag inte kan erbjuda då dessa resurser i stor mån är 
ändliga (Energifakta, u.d.).  
 
Solinstrålningen som når jorden kan delas upp i två delar; direkt och diffus.  Direktstrålning 
mäts med en pyrheliometer som följer solens bana, det vill säga är alltid riktad direkt mot 
solen. När moln skymmer solen är direktinstrålningen noll. Pyrheliometern mäter således 
även solskenstid. Diffusstrålning mäts med en pyranometer. Diffusstrålning är reflekterad 
strålning från himlavalvet och omgivningen. En skugganordning är monterad direkt framför 
mätapparaturen i pyranometern. Den globala instrålningen är summan av den direkta och 
den diffusa strålningen. Globalstrålning är således den inkommande strålningen från hela 
himlavalvet som träffar en horisontell yta (SMHI, 2008). 
 

 
Figur 3. Karta med global solinstrålning, kWh/m2  

(SolEl-programmet, u.d.) 

Som Figur 3 visar skiljer sig den globala solinstrålningen inom Sverige. Gotland har mest 
instrålning medan norra Norrland har minst. Varje färgad linje innebär en förändring av den 
energi (kWh/m2) per år som når den geografiska platsen. Dessa regionala skillnader bidrar 
till olika potential för användandet av solenergi inom Sverige. Skillnaden mellan årlig 
ackumulerad energi från solinstrålningen i Tyskland jämfört med södra och mellersta 
Sverige är dock marginell (Direct Energy, 2013a). 
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3.1.1 Potential 
I dagsläget utgör solenergi endast en liten del av världens energianvändning. Beräkningar 
gjorda av det internationella energiorganet, IEA, visar dock att år 2050 kommer ungefär en 
fjärdedel av energianvändningen kunna täckas av solenergi (Energinyheter, 2011). Under 
2012 stod solenergi för 37 % av den nya installerade effektkapaciteten i Europa, vilket 
motsvarar 16,75 MW (EWEA, 2013). I Tyskland, där utveckling och installation kommit 
långt i jämförelse med resten av världen, täckte el från solen en gynnsam dag år 2012 hälften 
av hela landets totala förbrukning (Malmborg & Stenberg, 2012). En fortsatt utveckling 
inom området medför bland annat en stor utvecklingspotential för näringslivet och 
möjligheter för en ny exportindustri i Sverige (Energimyndigheten, 2012b).  
 
Tyskland är ett av de ledande länderna inom solenergi, men under de senaste åren har även 
den tekniska utvecklingen och marknaden för solceller ökat i Asien (Energimyndigheten, 
2012b). Detta har bidragit till att den tekniska utvecklingen för tillvaratagande av solenergi 
har gått fort de senaste åren. Ett exempel på detta är att bland annat att verkningsgraderna 
för solcellerna har ökat. De senaste åren har även priset på solceller sjunkit, prognoser visar 
att priset kan komma att falla till 25 cent/watt till år 2020. Detta innebär att den ekonomiska 
lönsamheten för investeraringen av solceller ökar (Renew Economy, 2013).  
 
En nackdel med solenergin är att den inte ensam kommer kunna ersätta befintliga energislag. 
På stora delar av jorden sker energianvändning under perioder då solen inte är uppe. Detta 
innebär att det i dessa fall krävs alternativa energikällor så som till exempel vattenkraft där 
det i större utsträckning går att reglera när energin ska tas tillvara (S-Solar, u.d.b). 

3.1.2 Stadsmiljö 
De anläggningar som tar tillvara på solenergi kan kräva stora ytor och svensk stadsmiljö 
utgör en icke ännu exploaterad tillgång på lämplig yta. I vissa fall har även hustaken redan 
en optimal lutning och vridning i förhållande till solens bana och ger därmed möjlighet till 
maximalt energiuttag. I Tyskland har över en miljon installationer av solceller gjorts vilket 
har lett till att lediga hustak numera anses vara en bristvara. En lösning på detta problem har 
bland annat varit att sätta solpaneler över till exempel stormarknaders parkeringsplatser för 
att på så sätt producera el, ge skugga åt bilarna och en grön profil för stormarknaderna 
(Malmborg & Stenberg, 2012).  
 
Ett användningsområde för elektricitet från solceller är att ladda upp elbilar. På ett 
flerfamiljshus på Kungsholmen har 35 solpaneler sats upp från vilka elen dels ska användas 
till fastighetsel, dels ska gå till de tolv laddstolparna för elbilar som finns i husets garage 
(Nordberg, 2009). Genom att köra en elbil som laddats av el producerad av solceller minskar 
andelen koldioxidutsläpp och förbrukningen av fossila bränslen (Vattenfall, 2013a).  
 
För byggnader i stadsmiljö finns det möjlighet att täcka delar av elförbrukningen med el från 
solceller. Då en sådan investering görs måste ansvariga besluta om i vilken del av 
elförbrukningen som elen från solcellerna ska ingå. I större byggnader kan elförbrukningen 
delas upp i fastighetsel och verksamhetsel/hushållsel. Fastighetselen är den som krävs för att 
driva byggnadens olika funktioner så som ventilation och hissar (Energirådgivningen, u.d). 
Verksamhetselen, även kallad hyresgästel, är den el i kontorsbyggnader som går åt i 
verksamheten. Exempel på detta är el till belysning och apparater så som datorer. 
Hushållselen är, likt verksamhetselen, den elförbrukning som sker i lägenheterna, till 
exempel el som går åt till belysning och diskmaskin.  



 
 

16 

 
Några av de ledande solenergiteknikerna är solceller som producerar elektricitet och 
solfångare som både kan leverera solvärme och solkyla.  

3.2 Solceller  
I en solcell tillvaratas solenergi för att på så sätt kunna framställa elektricitet. Ett ämne som 
är vanligt att använda i solceller är kisel. Kiselatomen har inte det yttersta atomskalet fullt 
med elektroner, vilket resulterar i att atomerna binder ihop sig med varandra till ett kristall-
liknade mönster som gör materialet mycket hårt (Solarlab, u.d.a). Kisel är en halvledare 
vilket innebär att för skapandet av elektronrörelser, och därmed ledningsförmåga, i påtaglig 
skala kvävs närvaro av andra ämnen som stör kristallstrukturen. I kislet tillsätts därför andra 
atomslag som bidrar till att denna kristallstruktur störs. Vid den negativa (N-dopad) sidan 
tillsätts till exempel fosfor, denna atom strävar efter att ta upp elektroner, medan det på den 
positiva (P-dopad) sidan tillsätts till exempel Bor som strävar efter att släppa iväg elektroner 
(Toothman & Aldous, 2010). Då delarna inom solcellen i och med N- och P-dopningen har 
olika mycket elektroner uppstår en potential som brukar kallas för den inbyggda potentialen. 
Hur stor denna är fastställs vid produktionen och kan inte förändras i efterhand (Solarlab, 
u.d.a).  
 

  

Figur 4. Schematisk bild över en solcell 
(SolEl-Programmet, 2009) 

Figur 4 visar en schematisk bild av en solcell och hur den kan skapa ström. Då solens strålar 
träffar solcellens övre, negativa sida absorberas en del av solenergin. Denna energi frigör 
elektroner genom att bryta kemiska bindningar inom atomen. Då elektronen har frigjorts 
drivs denna av den inbyggda potentialen och på så sätt uppstår en spänning i kretsen. De fria 
elektronerna rör sig i riktning mot det positiva området, där det finns ett underskott på 
elektroner. För att ta tillvara på elektriciteten som uppstår kopplas de två sidorna ihop med 
ledningar där även en last placeras. Genom ledningarna transporteras elektroner från den 
positiva sidan tillbaka till den negativa sidan. På vägen tillbaka passerar elektronerna lasten 
och utför på så sätt ett arbete i lasten (Solarlab, u.d.a). I och med elektronernas rörelse 
uppstår det en likström genom kretsen (Energimyndigheten, 2005). Processen, som framgår 
schematiskt i Figur 4, fortgår så länge som nytt ljus når solcellen.  
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Modulens framsida består av ett metalliskt nät vilket har som uppgift att samla upp 
strömmen som uppstår. Den bakre delen består av ett ledande metallskikt. Om det uppstår en 
begränsande punkt i seriekopplingen, minskas modulströmmen. Detta kan avhjälpas genom 
inkoppling av by-pass dioder, vilka leder strömmen förbi den begränsade punkten, över 
celler eller moduler (SolEl och Energimyndigheten, 2007).  

3.2.1 Olika tekniker 
I dagens läge finns det många olika typer av solceller. De vanligaste och mest utvecklade är 
de kristallina solcellerna och tunnfilmsolcellerna. Den senaste tiden har även en ny 
generation, de organiska solcellerna, utvecklats. Inom de olika områdena finns det separata 
tekniker som bland annat innebär olika verkningsgrad, tillvägagångssätt vid produktion och 
kostnader (Andrén, 2011).  

3.2.1.1 Kristallina solceller 
Till den första generationen av solceller räknas kristallina solceller. En kristallin solcell 
består bland annat av kisel i den kemiska formen kristallina. Det finns både mono- och 
polykristallina solceller. En av skillnaderna mellan dessa två sorter är verkningsgraden, där 
den monokristallina cellen har högst verkningsgrad. Detta är en effekt av att den 
monokristallina solcellen är tillverkad av en enda stor kristall medan den polykristallina 
cellen består av många små kristaller. Priset på monokristallina solceller är dock generellt 
högre än priset på polykristallina solceller (Norden Solar, 2012).  
 
Då kisel är ett blankt material kan solenergin reflekteras, vilket inte är optimalt ur 
verkningsgradssynpunkt. På grund av detta placeras ofta ett material som fungerar som en 
antireflexbehandling på solcellsytan. Hur tjockt denna behandling är och vilka ämnen som 
används påverkar den verkningsgrad som kan uppnås för solcellen (Zouari & Arab, 2011). 
Detta utgör ett aktuellt forskningsområde som kan komma att påverka solenergins 
utveckling (Chen et.al, 2012). För att skydda cellerna mot fukt och beröring används 
vanligen en glasskiva som yttersta skikt (SolEl-Programmet, 2009). 

3.2.1.2 Tunnfilmsolceller 
Inom den andra generationens solceller återfinns bland annat tunnfilmsolceller, vars 
komponenter har ett lägre pris än de som används i föregångarnas generation (Solarbuzz, 
u.d.). Solcellens halvledare kan en mikrometer i tjocklek, då denna absorberar solenergin 
effektivt. Solcellen är även böjbar vilket påverkar var och hur den kan monteras. Ytterligare 
fördelar med denna typ av solcell är att den har lång livslängd (Harris, 2008).  
 
Viss teknologi som används i tunnfilmsolceller kommer från den första generationen 
solceller, bland annat halvledarmaterial med P- och N-dopade sidor (Harris, 2008). 
Skillnaderna mellan de två teknikerna är att tunnfilmsolcellen byggs upp av tunna skikt av 
ämnen, vilka sedan placeras på ett substrat som ofta är glas. Istället för kisel som aktivt 
ämne används här bland annat kadmiumtellurid eller amorft kisel (SolEl-Programmet, 
2009). Nackdelen är att kadmium är giftigt och risken finns att ämnet sprider sig till 
matkedjan (Harris, 2008).  
 
En teknik inom tunnfilmsolceller kallas grätzelcellen. Processen som sker i denna typ av cell 
jämförs ofta med fotosyntesen som sker i växters celler, då dessa processer liknar varandra. 
Fördelen med grätzelcellen är att tillverkningsmetoden är relativt enkel, har låg 
produktionskostnad och att de ingående ämnena har hög tillgänglighet. Denna cell är en 
elektrokemisk cell som består av flytande elektrolyt. Halvledarmaterialet som återfinns i 



 
 

18 

grätzelceller är titandioxid och ljusabsorptionen sker i ett färgämne (Andrén, 2011). 
Prototyper av grätzelceller har haft verkningsgrader på ungefär 11 %. Med fortsatt forskning 
inom området väntas dock verkningsgraden öka, vilket gör teknologin till ett framtidshopp 
inom solenergi. Detta då den verkliga fotosyntesen har en verkningsgrad på ungefär 90 % 
(Kumara et.al, 2012).  

3.2.1.3 Organiska solceller 
I utvecklingsstadiet finns en tredje generation solceller som kallas organiska solceller eller 
plastsolceller. Dessa har en låg produktionskostnad och går att tillverka med en hög 
hastighet genom en process som har låg negativ inverkan på miljön (Energimyndigheten, 
2012a) (Thurm, 2010). Nackdelen med organiska celler är den låga verkningsgraden och den 
korta livslängden, jämfört med andra celltyper. Fortsatt forskning och utveckling kan dock 
göra dessa solceller konkurrenskraftiga (Energimyndigheten, 2012a). Denna teknologi har 
potential att användas i portabel elektronik som mobiler och e-böcker. I rum med belysning 
skulle denna typ av utrustning kunna laddas utan att användaren ansluter utrustningen till 
elnätet (Sullivan et.al., 2012). Användningsområdet riskerar därför att falla utanför det som 
studeras i denna rapport. 

3.2.2 System 
Det finns två huvudtyper av systemlösningar för solcellsanläggningar, vilka varierar i antal 
inkluderade komponenter samt var användningen av producerad el sker. Den ena typen är 
inkopplad till elnätet, det vill säga nätansluten, medan den andra varianten är fristående. För 
nätanslutna anläggningar kan ytterligare en distinktion göras, nämligen åtskillnaden mellan 
elproduktion i samband med utnyttjande av elen eller enbart elproduktion. Anläggningar 
som både producerar, vanligen i mindre skala, och utnyttjar elektricitet återfinns oftast 
integrerade med bostäder, kontor, kommunala byggnader eller industrilokaler (IPCC, 
2011a). Varken anläggningar som enbart producerar el för försäljning till elnät eller 
fristående system berörs närmare i denna rapport.  

3.2.3 Solcellssystemets komponenter 
En nätansluten solcellsanläggning utgörs av ett antal komponenter vars kopplingsschema 
ansluts till byggnadens elsystem och därigenom till det lokala elnätet. Detta gör att 
producerad el dels kan användas i byggnaden och dels matas ut på elnätet. De komponenter 
som rekommenderas att ingå är (SolEl och Energimyndigheten, 2007):  

 
• Sträng  
• Modulfästen 
• Kopplingslåda 
• DC-Brytare 
• Växelriktare  
• AC-brytare 
• Elmätare  
• Elcentral 

 
En solcell är vanligtvis mellan 10 x 10 eller 15 x 15 cm2 (Energimyndigheten, 2005). Då fler 
solceller seriekopplas kallas detta för en modul. Denna seriekoppling görs främst för att 
uppnå önskad spänning, vanligtvis 12, 24 eller 48 V (SolEl och Energimyndigheten, 2007). 
De flesta solceller på marknaden har en area på ungefär 1,6 m2 (Direct Energy, 2013a). 
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En rad seriekopplade moduler kallas för sträng och strängar kopplas i sin tur parallellt med 
varandra. Hur modulerna och strängarna kopplas samman beror på vilken arbetsspänning 
tillämpningen behöver. Om det är mer än en sträng i systemet kan dessa kopplas samman i 
en kopplingslåda innan de når växelriktaren. Vid fler strängar än tre kan dessa förses med en 
spärrdiod för att möjliggöra utnyttjande av strömmen från resterande strängar om fel i en 
sträng skulle uppstå. Strängarna kopplas till växelriktaren. Växelriktarens 
inspänningsområde anpassas efter arbetsspänningen hos strängarna (SolEl och 
Energimyndigheten, 2007). En anläggning kan ha växelriktare efter varje sträng, 
strängväxelriktare, eller centralväxelriktare. Anläggningens storlek och utseende avgör om 
växelriktaren ska ha en- eller trefasanslutning (SolEl och Energimyndigheten, 2007).  
 
Växelriktaren omvandlar DC-spänning till AC-spänning enligt nätfrekvensen och filtrerar 
strömmen till så ren sinusform som möjligt. Har växelriktaren en transformator bidrar denna 
till filtreringen, dock har transformatorfria växelriktare några procents högre verkningsgrad. 
Växelriktaren kan även ha en funktion (Maximun Power Point Tracker, MPPT). Denna 
funktion justerar DC-spänningen för att hitta den punkt där ström och spänning ger den 
högsta effekten (SolEl-programmet, u.d.a).   
 
För att service av modulerna ska kunna genomföras, ska en DC-brytare installeras för att 
tillåta bortkoppling av likströmmen. En AC-brytare efter växelriktaren möjliggör bort-
koppling av växelströmmen, vilket det måste finnas möjlighet till (SolEl och 
Energimyndigheten, 2007). Elmätare som ingår i systemen samlar in data över producerad 
och förbrukad el (SolEl och Energimyndigheten, 2007). Solcellsanläggningen ansluts 
därefter till en elcentral i byggnaden och därigenom till det lokala elnätet (SolEl och 
Energimyndigheten, 2007). 

3.2.4 Verkningsgrad och förluster 
Olika typer av solceller har olika verkningsgrader. Verkningsgraden hos kristallina solceller 
är ungefär 15 % medan tunnfilmsolceller har en verkningsgrad på ungefär 13 % (Direct 
Energy, 2013a). Verkningsgraden för växelriktare är ungefär 98 % (Medsolen u.d.). Det 
förekommer även förluster i kablar och ledningar.  
 
Solcellens verkningsgrad är temperaturberoende. När solcellen ökar i temperatur sjunker 
dess verkningsgrad. Det finns fler faktorer som påverkar solcellens temperatur, varav några 
även är inbördes beroende. Dessa faktorer är; solinstrålningen, lufttemperaturen, 
vindhastigheten, modulmonteringen och materialval. Den ursprungliga toppeffekten sjunker 
med temperaturkoefficienten, för varje grad som överstiger den temperatur som utgör STC 
(Standard Test Conditions) enligt Ekvation 1 (Stridh, 2011).  
 
∆η =    (!!"#   −   !!"#$%  )  ×  !! (Ekvation 1) 
 
där Δη är andel reducering (%) av verkningsgrad och anges i procent, TSTC (°C) är 
temperaturen (°C) vid Standard test Conditions, Tmodul är temperaturen på solcellsmodulen 
(°C) och Tc är temperaturkoefficienten (% / °C) 
 
Bengt Stridh arbetar på ABB Corporate Research, är medlem i Elforsk, bloggar och 
föreläser om solenergi. Stridh har gjort mätningar på baksidan av en solcellsmodul, vilken 
ingår i Stridhs privata anläggning på ett villatak utanför Västerås. Resultatet återges i Figur 
5.  
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Figur 5. Temperatur på baksidan av en solcellsmodul under en dag då lufttemperaturen uppgick till 25 
°C (Stridh, 2011b). 

Figur 5 visar hur den uppmätta temperaturen på baksidan av en solcellsmodul varierar under 
ett dygn. Den högsta uppmätta temperaturen är ungefär 55 °C. Modultemperaturen reducerar 
solcellens verkningsgrad enligt Ekvation 1. 

3.2.5 Installation 
Hur stor anläggning som är lämplig att installera kan bero på vilken täckningspotential, av 
elförbrukningen, som anläggningsuppföraren vill uppnå. Riktmärken är att solcellerna kan 
ge ungefär 150 kWh/m2 och att 7 m2 ger en toppeffekt på ungefär 1 kW (Direct Energy, 
2013a). Vanligt är att fästa solcellsmoduler direkt på hustak, då dessa ofta har ungefär den 
lutning som ger bästa systemverkningsgrad. Ett alternativ till att fästa modulerna direkt på 
ytan, när denna inte har optimal riktning för maximalt erhållande av energi, är att använda 
ställningar för att uppnå önskad vinkel och vridning mot solen. Ett annat förekommande val 
av placering av solceller är på husfasader (Energimyndigheten, 2005).  
 
För ett så stort eluttag som möjligt, ska vinkeln mellan modul och horisontalplan vara 
ungefär 45° och azimuten (vinkel från söderläge) vara 0° (SolEl-Programmet, u.d.b). Hur 
solcellerna placeras påverkar andelen av solinstrålningen som solcellerna kan ta tillvara på. 
Exempel på hur stor denna faktor är framgår i Figur 6.  
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Figur 6. Solcellens riktning påverkar elproduktionen  

(SolEl-programmet, u.d.b.) 

Figur 6 visar vilken procent av den globala solinstrålningen som träffar ytor med olika 
förhållande till väderstreck och horisontalplan. I de fall då procentsatsen överstiger 100 nås 
ytan av extra strålning, reflekterad från marken. Alla lutande ytor har vinkeln 45° mot 
horisontalplanet. 
 
I stadsmiljö förekommer även en upphöjning av den naturliga horisonten, vilken kallas 
horizontvinkel. Denna upphöjning utgörs av stadsbebyggelse och skymmer solstrålningen 
vid soluppgång och solnedgång (Widén, 2011).  
 
På senare tid har aktörer i branschen börjat frångå maximal solinstrålning som mål vid 
uppförande av solcellsanläggningar. Istället eftersträvas att hålla material- och 
installationskostnader nere, vilket enklast görs om modulerna placeras direkt på taket. I de 
fall då takets lutning inte är optimal används ställningar, vilka utgör en ytterligare kostnad 
för investeraren. I vissa fall kan det därför vara ekonomiskt lönsamt att placera modulerna 
direkt på taket. Detta innebär lägre en investeringskostnad i from av billigare modulkostnad 
och kortare installationstid. Därtill minskar även installationens sårbarhet för vind och risken 
för eventuella estetiska konflikter. Nackdelar med en installation direkt på taket är viss 
förlust av global instrålning och där med mängd producerad el samt viss förlust i 
utnyttjandet av vindens avkylningseffekt på modulerna. Dock anser en del branschaktiva att 
fördelarna väger upp nackdelarna. (Direct Energy, 2013a). 
 
Även skuggningen på platsen där modulerna väntas sitta, måste utvärderas. Detta till följd av 
att om en cell i modulen skuggas, reduceras strömmen genom modulen eftersom cellerna är 
seriekopplade. Av den anledningen är det vanligt att parallellkoppla moduler till ett större 
system av användaren, vilket ger en högre skuggtålighet för hela modulsystemet (Solarit, 
u.d). 
 
Om solcellerna kombineras med ett solföljande system kan större uttag av elektricitet ske 
genom att antalet soltimmar ökar. Bäst är det om en enaxlig följning sker från öster till 
väster. Då kan 26 % större uttag ske, jämfört med system utan solföljning. En viktig aspekt 
är dock det högre priset samt den energiåtgång som behövs till att utföra själva följningen av 
solen (SolEl-Programmet, u.d.b).  
 
Vindförhållanden och tillåten takbelastning bör även utvärderas. En luftspalt, bakom eller 
under modulerna, påverkar temperatur och därmed erhållet resultat. Luft kan kyla ned 
modulerna och öka dess prestanda. Därtill påverkar temperaturen mellan modul och 
byggnad även uppvärmningen av taket eller fasaden (SolEl och Energimyndigheten, 2007).  
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3.2.6 Underhåll och livslängd 
Solcellsanläggningar har inga rörliga delar vilket gör att kraven på underhåll är låga. 
Behovet av rengöring är beroende av graden nedsmutsning. Det finns en undersökning som 
visar att ur en solcellsmodul, vilken rengjordes varje dag under ett år, utvanns 1 % mer 
energi än ur en modul som inte rengjordes lika ofta (SolEl-programmet, u.d.b). Det ligger då 
nära till hands att påstå att rengöring inte är nödvändig ur elproduktionssynpunkt. Behovet 
av snöskottning minskar med en ökad lutning och solinstrålning. ”För system med en 
modullutning < ca 33° på Stockholms latitud ger snö upphov till förluster på några få 
procent av årsproduktionen” (Solel och Energimyndigheten, 2007). SolEl-programmet visar 
att ungefär 3 % av den årliga instrålningen förloras under en snörik vinter (Solelprogrammet, 
u.d.b). Andra typer av underhåll går ut på att samla in data över anläggningarnas produktion 
eller på att repetera de kontroller som genomförs vid driftsättningen (SolEl och 
Energimyndigheten, 2007). För växelriktare rekommenderas veckovisa funktionskontroller 
samt månatlig rengöring (ABB, u.d). Livslängden hos en växelriktare beräknas normalt till 
15 år (Lindgren och Åkerblom, 2009).  

3.2.7 Befintliga anläggningar 
Det finns inte någon offentlig statistik över hur mycket energi de svenska 
solcellsanläggningarna omvandlar. De uppskattningar som görs är alla baserade på hur stor 
den installerade effekten är, där det finns relativt tillförlitlig statistik (Hedström & Stridh, 
2010). Total installerad toppeffekt 2010 var 11 433 kW i Sverige, varav den nätanslutna 
toppeffekten stod för 5 687 kW (IEA PVPS, 2011). Fram till och med 2012 fanns det 39 
solcellsanläggningar med en sammanlagd effekt på 800 kW i Stockholms kommun 
(Miljöförvaltningen, 2012). 
 
På ett flerbostadshus i Hammarby Sjöstad i Stockholm finns solceller installerade. 
Solcellerna täcker delar av taket och fasaden. Takanläggningen består av 60 stycken och 
tillsammans har dessa moduler en yta på 118 m2. Moduler har lutningen 16°, precis som 
taket och är monterade på de öst-, syd-, och västliga sidorna av taket. Fasadanläggningen, 
som är installerad med en lutning på 45°, upptar en yta på 109 m2. Anläggningens totala 
installationskostnad blev 2,6 miljoner kronor och finansierades av Familjebostäder samt 
bidrag från EU. Den totala elproduktionen beräknades i projekteringsstadiet vara 17,6 
MWh/år, vilket skulle innebära en återbetalningstid på 200 år. Anläggningen driftstartades 
den 23 januari 2004 (Bjöör och Kempe, 2004). 
 
År 2010 installerades även en solcellsanläggning på Kungliga Tekniska Högskolan i 
Stockholm. Anläggning består av 48 moduler och har en toppeffekt på 10,08 kW (Solcell, 
u.d.a). Under år 2012 producerade anläggningen 6 762 kWh, vilket innebär 670 kWh/kW 
toppeffekt. Den månadsvisa produktionen för 2012 kan utläsas i Figur 7. Anläggningen har 
en modullutning på 30° och en azimut på 10° (Soldata, u.d.a). 
 

 
Figur 7. Månadsvis elomvandling (kWh) år 2012 för anläggning på KTH (Soldata, u.d.a) 

Figur 7 visar den månadsvisa elproduktionen under år 2012 från en solcellsanläggning på 
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KTH. Elomvandlingen var som störst under maj månad. Att produktionen var låg i juni och 
juli, visar att lite solinstrålning nådde fram till jordytan under denna period. 
 
Anläggningen på Kungliga Tekniska Högskolan kan jämföras med den som installerats på 
Odenplan, vilken hade drift start samma år. På Odenplan installerades 108 moduler som 
tillsammans har en toppeffekt på 19,44 kW (Soldata, u.d.b.). Elproduktionen från 
anläggningen under 2012 var 16 647 kWh, vilket innebär 856 kWh/kW toppeffekt. 
Modulerna som ingår anläggningen har en lutning på 45° och en azimut på 332°. Att utläsa, 
ur en jämförelse mellan de två anläggningarna i Stockholm, är att elproduktionen som kan 
fås ur de olika anläggningarna varierar och är beroende av placering och dimensionering.  
 
I ett samarbete mellan Skanska och Fortum har 44 solcellsmoduler installerats på det lutande 
taket till fastigheten Lindhagensterrassen 7-11. Solcellsanläggningen upptar ytan 37 m2 och 
har toppeffekten 4,6 kW. (Solcell, u.d.b). Anläggningen producerar ungefär 5 MWh el 
årligen och elen används i fastighetselen samt i de elbilsladdstolpar som finns i byggnadens 
garage (Skanska, 2009).  
 
Det finns även många exempel där solceller har installerats på enskilda villatak. Ett exempel 
på en sådan anläggning finns i Västerås på adressen Gäddeholm 73. Anläggningen består av 
14 moduler, vilket utgör en yta på 19,4 m2. Modulerna är installerade på ett tak med en 
lutning på 27° och en vridning 5° mot sydost. Anläggningen togs i bruk 28 oktober 2010 och 
producerade år 2012 ungefär 2 680 kWh el (Sunny Portal, u.d.). Produktionens fördelning 
över året återfinns i Figur 8.  
 

 
Figur 8. Månadsvis produktion från anläggningen på Gäddeholm 73 (Sunny Portal, u.d.).  

Figur 8 visar elproduktionen per månad under år 2012 från en solcellsanläggning på 
Gäddeholm 73. Maj är den månad då mest el produceras, vilket även stämmer överens med 
värdena i Figur 7. 
 
Ackumulerad installerad toppeffekt i OECD länderna mellan 1992 och 2009, visar att 
nätanslutna anläggningar var det dominerande systemvalet i dessa länder (IPCC, 2011). I 
Sverige har förhållandet mellan nätanslutna och icke nätanslutna systems varit det omvända, 
enligt statistik till och med år 2010. Införandet av statliga incitament har dock fått den 
nätanslutna installerade effekten att öka under slutet av 2010-talet (Energi och 
klimatrådgivarna Värmland, 2009) (IEA PVPS, 2011).  
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3.2.8 Hållbarhetsperspektiv 
För att i framtiden uppnå ett så hållbart perspektiv inom energisektorn som möjligt, krävs 
förändringar. I dagsläget sker den största delen elproduktion i stora anläggningar och 
distribueras därefter till kunderna. Med förnyelsebar småskalig produktion och konsumtion 
hos kunden, reduceras belastning och förslitning av elnätet avsett för högspänning. Däremot 
kan oregelbunden utmatning av överproduktion försämra situationen för det lokala elnätet 
genom att bidra till hastiga avvikelser från nätfrekvensen. (IPCC, 2011b) (Svenska Kraftnät, 
2012). I dagsläget pågår utredningar och planeringar kring möjliga lösningar på detta 
problem. Problemets lösningar väntas kräva engagemang från flertalet intressenter och 
utgöras av komplexa samarbeten (Elforsk, u.d.). Hos Svenska Kraftnät omnämns först och 
främst vindkraft som den energikälla, vilken i framtiden, kommer att kräva förstärkning av 
stamnäten (Svenska Kraftnät, 2012). Även annan småskalig förnyelsebar produktion sägs 
kunna ge upphov till störningar. I tätbefolkade områden anses nätet vara starkt, men även 
där kan eventuella störningar avhjälpas genom noggrannare filtrering av den el som är 
avsedd att matas ut på nätet (Feuk, 2009). Vid kraftigt geografiskt utbredd småskalig 
elproduktion, väntas summan av spänningsvariationerna bli nära noll. Detta benämns som 
”The Smoothing Effect” (IPCC, 2011a). 
 
För att en anläggningsägare ska få ansluta sig till elnätet, krävs det då att vissa krav uppfylls. 
Det är för att anläggningen ska anslutas till nätet på ett hållbart sätt så att varken nätet eller 
de individer som berörs av anläggningen kommer till skada. Anläggningen ska bestå av CE-
märkta produkter, den producerade elen ska mätas varje timme och anläggningen vara 
installerad av behörig elektriker (Länsstyrelsen Dalarna, 2011) (IEA PVPS, 2011). Den 
producerade elen lyder under ellagen och innan driftsättning ska elnätsföretag och 
elhandelsbolag vara konsulterade (Länsstyrelsen Dalarna, 2011) (IEA PVPS, 2011). 
Appliceras elcertifikatsystemet ska även energimyndigheten godkänna anläggningen 
(Länsstyrelsen Dalarna, 2011). Uppfylls dessa krav kan produktionen av solel ses som 
hållbar för samhället. Konsumtionen av solel, när denna ersätter el från elnätet, reducerar 
risken för att det svenska elnätet behöver tillförses med el skapad av fossilbränslen vid 
högbelastning (Damsgaard och Green, 2005). Mängden koldioxidutsläpp från 
elproduktionen reduceras med 700 gram per kWh, om elen kommer från solceller istället för 
från elnätet. Om solel används för att ladda elbilar reduceras användandet av fossila bränslen 
ytterligare. Småskalig produktion, i form av solceller, anses i dagsläget dock inte vara 
tillräcklig att ersätta all energi från fossila bränslen (Fortum, 2012). 
 
Vid produktion av solceller går det åt energi och material som påverkar hur hållbar solelen 
anses vara. Under solcellens livslängd har denna potential att omvandla mer än tio gånger så 
mycket energi än vad som går åt vid dess framställning (Fortum, 2012). Monokristallina 
solceller som installerades i södra Europa år 2005, hade externa kostnader på 0,28 c€/kWh. 
De monokristallina solcellerna som installerades i Centraleuropa under samma år, hade 
externa kostnader på 0,41 c€/kWh. Skillnaderna beror på var solcellerna är tillverkade och 
från vilka energikällor elen för tillverkningsprocessen kom ifrån. Ungefär 15 % av de 
angivna externa kostnaderna härrör de material som solcellerna består av, tillexempel 
tungmetaller. De externa kostnaderna för solceller kan jämföras med de fossila bränslenas 
respektive vindkraftens externa kostnader, vilka ligger mellan 1,6 - 5,8 c€/kWh respektive 
0,09 c€/kWh enligt data från år 2005. Även om de fossila bränslena skulle användas i 
kombination med avancerad teknik väntas de externa kostnaderna inte understiga 1-2 
c€/kWh (ExternE, 2005).  
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När en solcellsmodul inte längre fungerar som den ska, kan vissa delar av materialet 
återvinnas och användas i nya solceller eller i andra produkter. Återvinning av solceller är en 
ny industri som väntas växa. I dagsläget är det bland annat glas, järn och halvledarna som 
går att återvinna (PV cycle, u.d.). 

3.3 Solvärme  
Genom att installera solfångare kan värme från solen tas tillvara på för att förse hushåll med 
varmt vatten och värme. Det finns två huvudtyper av solfångare; plana- och 
vaccumrörsolfångare. Solfångaren är ihopkopplad med ett system där uppvärmd vätska 
flyter. Det finns passiva och aktiva system. Aktiva system inkluderar en cirkulationspump, 
medan passiva system utnyttjar förmågan hos vätska att röra sig till följd av 
temperaturskillnader (IEA, 2012).  

3.3.1 Syftet med solvärme 
Solvärmesystem kan installeras som primär- eller sekundärkrets, beroende på om solvärme 
betraktas som den primära eller sekundära värmekällan (Aquasol, u.d). I en sekundärkrets är 
solvärmesystemet dimensionerat så att användaren kan minska andel köpt värme från till 
exempel fjärrvärmenätet (Svensk Solenergi, u.d.a). Anläggningen dimensioneras för att 
kunna täcka varmvattenbehovet en sommardag vid den tidpunkt när solinstrålningen är som 
störst. I denna lösning finns ingen ackumulatortank och därför kan en överdimensionering 
av solfångarytan ge upphov till påfrestningar på systemet (Aquasol, u.d). 
 
I en primärkrets är systemet dimensionerat så att användarens totala värmebehov kan 
tillgodoses av solvärme och värmeöverflöd får förekomma. Ett förslag på en sådan lösning 
är att integrera solvärmesystemet med fjärrvärmenätet. Vid en värmeomvandling hos 
solvärmeanläggningen, som överstiger det temporära behovet, kan fjärrvärmenätet 
användas. En del av returvattnet i fjärrvärmekulverten värmas upp av solcellerna och föras 
ut på fjärrvärmenätets framåtledning (Aquasol, u.d.). Detta kräver någon form av avtal 
mellan fjärrvärmebolag och fastighetsägare (Svensk solenergi, u.d.a). Det finns även 
anläggningar som enbart producerar värme till fjärrvärmenätet, vilka inte studeras närmare i 
denna rapport (Svensk Solenergi, u.d.d). 

3.3.2 Solfångarsystemets komponenter 
Ett solvärmesystem kan ses som ett system av tre huvuddelar; solfångare, solfångarkrets och 
värmelager (Svensk Solenergi, u.d.b).  
 
För solfångaren finns det två olika tekniker; plana solfångare och vakuumrörsolfångare. Den 
plana, glasade solfångarna har funnits på den svenska marknaden sedan 1970-talet. Det är 
denna typ av solfångare som innehar störst marknadsandelar i dagsläget, då den står för 
cirka 60 %. De plana solfångarna, vilket återges schematiskt i Figur 9, består av en låda av 
glas vari det finns en absorbator med påsvetsade rör där vatten som ska värmas upp flyter 
(Solportalen, u.d.). 
 
 



 
 

26 

 
Figur 9. Schematisk bild av en plan solfångare  

(Passagen, u.d.) 

Figur 9 visar en schematisk bild över en plan solfångare. De olika delarna; glas, absorbator 
och isolering är utmärkta. Vidare syns kallvatteninloppet och hur detta vatten blir uppvärmt 
för att lämna solfångaren som varmvatten. Det framgår att solinstrålningen träffar glasytan 
samt att det sker värmeförluster. 
 
Resterande 40 % av marknaden innehas av vakuumrörsolfångaren. Denna teknik bygger på 
att, som Figur 10 visar, vätskan i solfångaren värms upp och förångas. Vätskan stiger på 
detta sätt mot rörets toppkondensor och då vätskan kondenserats rinner den tillbaka till 
botten på röret. Där värms den återigen upp och processen börjar om på nytt (Solportalen, 
u.d.). Fördelarna med denna teknik är att vakuum varken leder värme eller kyla, vilket 
minskar förlusterna (Energimyndigheten, 2011b). 
 

 
Figur 10. Schematisk bild av ett vakuumrörsolfångare 

(Solportalen, u.d.) 

De två teknikerna kan åstadkomma högre temperaturer på värmebäraren om de används i 
samband med linser och speglar. Ju mindre yta solenergin koncentreras till desto högre 
temperaturer kan uppstå. Vissa av systemen som koncentrerar solenergin kan även 
producera elektricitet. Detta sker genom att låta vätskan passera en termodynamisk cykel 
(IEA, 2012). 
 
Solfångarkretsen består av i huvudsak isolerade rör och expansionskärl. För aktiva system 
tillkommer även en pump och reglercentral. Kretsen är en sluten krets med en frostsäker 
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värmebärare, vanligtvis glykolblandat vatten, vilken överför värme från solfångaren till 
värmelagret (Svensk Solenergi, u.d.b). Reglercentralen får information från 
temperaturgivare i solfångarna och ackumulatortanken. Dessa används för att reglera 
cirkulationspumpen och därmed flödet så att maximalt värmeutbyte uppstår (Ikaros Solar 
Energy AB, 2010).  
 
Värmelager utgörs av ackumulatortank eller en varmvattenberedare. Denna är sluten till 
solfångarkretsen, värme- och/eller varmvattensystemet samt eventuellt även till andra 
värmekällor (Svensk Solenergi, u.d.b). De finns rörslingor inne i ackumulatortanken som 
fungerar som värmeväxlare och är ofta kamflänsade. Ackumulatortankens utformning har 
stor inverkan på mängden energi som kan utvinnas ur systemet (Persson, 2008). 
Värmekällor i kombination med solfångare kan utgöras av bland annat fjärrvärme, 
värmepump, eldning av pellets, ved eller olja (Sol och Energiteknik AB, 2012). 
Solvärmesystemet kopplas till byggnadens VVC-system via ackumulatortanken, i fall då en 
sådan finns (Energimyndigheten, 2009). Solvärmesystemet har ofta en livslängd på ungefär 
trettio år (Svesol, u.d.). Årlig tillsyn är rekommenderat, men vissa komponenter och 
funktioner kan kontrolleras oftare (Energimyndigheten, 2009) (Ikaros Solar Energy, 2010).  

3.3.3 Förluster och övrig energiåtgång 
Förlusterna i ackumulatortanken sker genom isoleringen och vid röranslutningar. 
Förlustkoefficienten för en röranslutning kan uppskattas till 0,3 W/K, men genom 
neråtböjning av röret innan anslutningen kan denna reduceras med ungefär en sjättedel. 
Genomförda mätningar på den totala förlusten från tankar med olika storlek och isolering, 
har resulterat i variationer på förlustkoefficienten mellan 1,5 till 6 W/K (Persson, 2008). 
 
För ett aktivt system bör cirkulationspumpens energiåtgång tas med i beräkningarna. En 
pumps elektriska effekt anges i dess datablad. Ett exempel är att för en pump på 60 W och 
1500 timmars årlig drifttid, behövs ungefär 90 kWh el för att driva systemet. Värt att notera 
är att pumpar som används i solvärmesystem ofta är överdimensionerade. Den 
överdimensionerade földeskapaciteten beror viss del beror på att det ännu inte utvecklats 
pumpar som är anpassade för solvärmesystem. Den hydrauliska effekt som krävs för att 
cirkulera vätska i en solfångarkrets är oftast i storleksordningen 2-3 W, vilket visar att en 
pump på 60 W är överdimensionerad (Persson, 2008). 

3.3.4 Installation 
Orientering i förhållande till horisontalplan och väderstreck påverkar den maximala effekten 
som erhålls från system med plana solfångare. Vidare påverkar dessa orienteringsfaktorer 
även ett tappvarmvatten- och ett kombisystem (vatten och rumsuppvärmning) olika. För att 
solfångaren ska ge maximal effekt bör den monteras i söderläge och med en lutningsvinkel 
som motsvarar latituden för platsen där solfångaren monteras. För att ange vilken andel av 
solinstrålningen som upptas av solfångaren används en divisionsfaktor. Ett exempel för 
solfångare i tappvattensystem med lutning 60° ger divisionsfaktorn 1,02 i direkt söderläge 
och divisionsfaktorn 1,11 då azimutvinkeln är +/- 45°.  För ett system för vatten- och 
rumsuppvärmning är dessa divisionsfaktorer 1,00 i söderläge och 1,14 för azimutvinkeln är 
+/- 45° (Ikaros Solar Energy, 2010).  
 
Vaccumsolfångare är, till följd av det cirkulära tvärsnittet, mindre känsliga för variationer i 
solinstrålningen skapad av vinkelförändringar. Solpanelerna kan därför monteras direkt på 
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en yta eller fästas med hjälp av en ställning för att få önskad vinkel och riktning (Ikaros 
Solar Energy, 2010).  
 
För ett tapparvattensystem är det lämpligt med ungefär 1-2 m² solfångare per 
hushållsmedlem och 50-75 liter lagervolym i ackumulatortanken per m² solfångare (Ikaros 
Solar Energy, 2010). Dock är vattenförbrukningen per hushållsmedlem en individuell 
variabel och således kan även efterfrågad solfångararea variera. För ett kombisystem, vilket 
producerar både tappvatten och värme, är efterfrågad solfångararea beräknad utefter 
sommarmånadernas vattenförbrukning. Denna solfångararea blir därför högre, 2-3 m² per 
hushållsmedlem. Lagervolymen motsvaras av 50 – 100 liter i ackumulatortanken per m² 
solfångare. Kapaciteten blir ungefär 400 kWh/m² och år i båda fallen (Ikaros Solar Energy, 
2010) (Persson, 2008). Är förlusterna i VVC-systemet stora kan dessa kompenseras för med 
större solfångararea (Persson, 2008). Då solfångarna placeras på byggnadens utsida kan det 
krävas bygglov från byggnadsnämnden. 

3.3.5 Befintliga anläggningar  
År 2012 fanns det ungefär 15 000 solvärmesystem i Sverige och det installeras årligen 
ungefär 2 000 nya system. Den största andelen anläggningar finns installerade på småhus, 
men även flerbostadshus och på campingplatser är förekommande installationsplatser 
(Svensk solenergi, u.d.d). År 2011 uppgick Sveriges installerade effekt till 235 915 kW, 
vilket är 25,1 kW per person (ESTIF, 2012).  
 
År 2006 installerades ett solvärme system på Stensjöns äldreboende i Skåne. De installerade 
solfångarna vakuumrörsolfångare och dess area uppgår till 50 m2. Anläggningen levererar, 
under sommarmånaderna, värme till verksamheten i den elva våningar höga byggnaden. 
Ytterligare ett installerat solvärmesystem på ett äldreboende återfinns i Skåne, på Ola 
Brorssons väg. Denna anläggning har 30 m2 solfångare och en lutning på 60°. Lutningen 
medför att denna anläggning kan användas under större delen av året. Det finns även 
anläggningar på Sturups flygplats och Staffantorpsbadet (Solar Region, u.d.).  

3.4 Solkyla  
Begreppet solkyla innebär att energin från solinstrålningen, genom processer, levererar kyla 
som slutprodukt. Detta innebär att användande av solceller för generering av elektricitet, 
vilken används för att driva en kylmaskin, även faller under begreppet solkyla (Svensk 
Solenergi, u.d.c) (IPCC, 2011a). I denna rapport ses dock denna typ av solkyla som en 
applikation till solel. Den övriga tekniken för solkyla kan delas upp i två delar; de öppna och 
de slutna systemen. De öppna systemen, även kallade DEC-system, återfinns vanligtvis i 
ventilationssystem och använder ofta vatten som kylmedel. Denna typ av system producerar 
konditionerad luft direkt medan de slutna systemen producerar kallt vatten som kan 
användas i ett bredare utbud av kylsystem (IEA, 2012).  
 
Ur ett internationellt perspektiv är tekniker för solkyla fortfarande i början av sin 
marknadsutveckling (IEA, 2012) och längst har marknaden kommit för större system (Solco, 
u.d.). Närvård Härnösand och företaget Absolicon uppvisar svenska bidrag på marknaden 
för mindre anläggningar. Absolicon har på sjukhuset i Härnösand installerat en 
solkylaanläggning med 36 m² solfångare (Absolicon, u.d.). Initiativ till att öka antalet 
småskaliga anläggningar har tagits i form av ett internationellt projekt kallat Solair. Solair 
pågick mellan 2007 och 2009 (Solair, u.d.b). 
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Figur 11. Variationer av solinstrålning och köldbehovet under året  

(Winforres, u.d.) 

Figur 11 visar att solinstrålning, därmed elproduktion, ofta sammanfaller med störst 
köldbehov (Winforres.u.d). Sammanfallandet av instrålning och behov utgör en stor 
potential för etablering av solkyla (IEA, 2012). Solkyla kan både installeras där tillgång till 
kyla är låg eller där man avser eliminera eller minska användningen av den aktuella metoden 
för skapandet av kyla. Köldbehovet tenderar att öka på grund av höjda komfortkrav, ökad 
popularitet för användandet av stora fönsterytor samt ökad installation av värmegenererande 
utrusning (IPCC, 2011a). 

3.4.1 Teknik 
Energin från solen samlas upp, på samma sätt som vid en solvärmeanläggning, med hjälp av 
solfångare (Solco, u.d). Dimensioneringen av solpaneler följer samma regler som för 
solvärmeanläggningar, men kräver ofta högre temperaturer. Kylanläggningar kan kräva en 
temperatur över 80 °C (Solco u.d.) (Brown & Petterson, 2009). De solfångare som kan 
åstadkomma de högre temperaturerna är vaccumrörsolfångare (Solco u.d.). Solkyla med 
vaccumrör- eller plana solfångare i systemet är mest utbrett. Det finns även nyare 
hybridsystemen tillåter elektricitet att driva processen när det är ont om solstrålning (Bogue, 
2012). Hur uppsättningen av övriga systemkomponenter ser ut, avgörs av om systemet är 
öppet eller slutet (Solco, u.d) (IEA, 2012). Förutom de komponenter som ingår i ett 
solvärmesystem, tillkommer en pump för de kylsystem som tillämpar en absorptionsprocess. 
Vidare behövs, för den stängda cykeln, en värmedriven kylmaskin och för den öppna cykeln 
en anordning för kylning och disponering av luft (Solco, u.d.). COP för solkylanläggningar 
brukar vara mellan 0,5 och 1. Detta kan jämföras med COP för kompressorkylmaskinen, 
vilken uppskattningsvis hamnar mellan 2 och 2,5 för samma temperaturer som är aktuella 
för sorptionsprocesser (Solair, u.d.a) (Solco, u.d.) (Brown & Petterson, 2009) 
 
Solkyla kan kombineras med andra värmegenererare drivna av till exempel gas eller olja 
(Absolicon, u.d.). Ett annat exempel är att kombinera solkyla med solvärme efter 
årstidsbehov. Skiftandet mellan vinterns och sommarens behov styr då till och 
frånkopplingen av systemets olika delar (Brus, 2008). 

Solinstrålning (W/m2) Köldbehov (kW)
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3.4.1.1 Stängd cykel 
Den stängda cykeln bygger på en sorptionsprocess, där ett köldmedium integreras med ett 
sorptionsmedium, i en kylmaskin. De sorptionsprocesser som används är adsorption eller 
absorption. Adsorption sker mellan vätska och fast materia medan absorption sker mellan 
gas och vätska. Slutprodukten blir kylt vatten som går att använda i olika typer av 
byggnadsintegrerade kylsystem (IEA, 2012), så som luftkonditionering eller kallvattenrör 
(Solco, u.d).  
 
En genomgång av den stängda cykeln kan underlättas av en jämförelse med den välkända 
kompressorstyrda kylmaskinen. Den kompressorstyrda processen är en omvänd Rankine 
cykel, där drivmedel till kompressorn måste tillföras och endast ett köldmedium cirkulerar. I 
en sorptionskylmaskin alstras kyla med hjälp av ett mediepar, ett köldmedium och ett 
sorptionsmedium, och solvärme driver processen istället för en kompressor (Brown & 
Petterson, 2009).  
 

 
Figur 12. Absorptionsmaskin respektive adsorptionsmaskin. Processernas olika temperaturer visas med 

olika färger (Solco, 2009). 

Figur 12 visa schematiska bilder över en absorptions- och en adsorptionsmaskin för en 
stängd cykel. De tre arbetstemperaturerna visas med olika färger. Den vänstra bilden i Figur 
12 föreställer absorptionsmaskin och i dess kondensor kondenseras gasformigt köldmedium 
till vätska. Värme alstras och avges till omgivningen, via kondensorn. En strypventil sänker 
trycket på köldmediet när detta förs till förångaren. I denna förångas köldmediet vid lågt 
tryck och låg temperatur. Den värme som behövs till förångningen tas från omgivningen, det 
vill säga det objekt man avser att kyla. Inom den gråa rektangeln finns den del av cykeln 
som ersätter kompressorn i en kompressorcykel. I absorbatorn absorberas gasformigt 
köldmedium i sortptionsmediet, varpå värme utvecklas och överförs till omgivningen. Det 
skapas således en vätskeformig lösning av köldmedium och sorptionsmedium. Pumpen ökar 
trycket på lösningen så att denna överförs till generatorn. I generatorn tillförs solvärme och 
köldmediet destilleras från sorptionsmediumet. Gasformigt köldmedium strömmar ut ur 
generatorn mot kondensorn. En lösning av sorptionsmedium med låg köldmediehalt 
strömmar tillbaka till absorbatorn via en reglerventil som ser till att tryckskillnaderna 
upprätthålls. Pumpen i denna cykel höjer trycket på en vätska, vilket kräver ett mindre arbete 
än för samma tryckökning på gas. Således krävs inte samma pumparbete i en 
sorptionskylmaskin som i en kompressorstyrd kylmaskin. Det elbehov som motsvarar 
pumparbetet i en sorptionskylmaskin brukar inte överstiga 10 % av vad en 
kompressorkylanläggning skulle behöva för att alstra likvärdig kyla (Brown & Petterson, 
2009). 
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Bilden till höger i Figur 12 föreställer en adsorptionsmaskin och kan förenklat sägas bestå av 
en tank med torrt salt (1) och en tank med vatten (2). Genom trycksänkning i vattentanken 
förångas vattnet och tanken blir kall då energi bortförs. Kylan från den kalla tanken används 
till att kyla byggnaden. I den andra tanken sammansmälts vattenånga med salt. Därefter 
torkas saltet genom att tanken med salt upphettas med solvärme, varpå vattnet frigörs från 
saltet och kondenserar i vattentanken. När saltet väl är torrt kan processen börja om. Denna 
adsorptionsteknik har bland annat används på Närvård Härnösand, där det svenska företaget 
Absolicon installerat solkyla tillsammans med solel och solvärme (Landstinget 
Västernorrland, 2010). 
 
Bilderna i Figur 12 visar även att sorptionskylprocessen har tre specifika temperaturer; 
generatortemperaturen (röd), värmesänkningstemperaturen (gul) och 
förångningstemperaturen (blå). Värmesänkningstemperaturen är den temperatur som 
sorbatorn och kondensorn bortför värme till omgivningen vid (vanligtvis strax över 
omgivningstemperaturen) (Brown & Petterson, 2009). Den värme som genereras vid 
värmesänkningstemperaturen (vanligen ungefär 35° C) kan antingen kylas bort genom ett 
kyltorn, då måste även denna komponent räknas till systemet, eller användas för 
uppvärmning av till exempel pooler eller förvärmning av tappvatten (Absolicon, 2013). 
Används ett kyltorn tillkommer hanteringen av legionella bakterier, vilket kan vara 
kostsamt. Det finns regelverk kring hur denna hantering ska ske. Ett system som genererar 
kyla under sommaren och värme på vintern kan två tankar finnas. En för vattnet som värmts 
av solcellerna och en för lagring av, den av kylmaskinen, kylda vätskan (Solco, u.d.).  

3.4.1.2 Öppen cykel 
Öppna cykler levererar kyld luft direkt. Detta sker med hjälp av avfuktning- och 
förångningsprocesser, där vatten ingår som köldmedium (IEA, 2012). Dessa cykler utnyttjar 
att lufttemperaturen kan regleras direkt via förändring av vatteninnehållet. Cykeln kan bestå 
av såväl adsorption- och absorptionsprocesser, varav det senaste ännu inte har 
marknadsintroducerats (Solair, u.d.a).  
 

 
Figur 13. Schematisk bild av en solkylasystem, öppen cykel 

(Solair, u.d.a) 

Figur 13 visar hur luftkonditionering med adsorption och solvärme går till. Varm och fuktig 
utomhusluft avfuktas genom sorption i avfuktaren, varpå lufttemperaturen höjs. 
Sorptionsmediet i avfuktaren befinner sig ofta på en rotationsanordning för att själv kunna 
avfuktas. Den uppvärmda luften förkyls genom en värmeväxlare, så kallad 
värmeåtervinnare, var på temperaturen sänks. Luften kommer i kontakt med vatten, varpå 
vattnet avdunstar och lufttemperaturen sänks ytterligare till komfortkyla och fuktighet enligt 
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önskemål. Returluften från byggnaden kommer, i en återfuktare, i kontakt med så pass 
mycket vatten att luftfuktigheten blir nära 100 %. Denna luft utgör därefter den kalla sidan i 
värmeväxlaren. Solvärmen används för att få vattnet i sorptionsmedielösningen att avdunsta 
så att sorptionshjulet kan rotera och fortsätta att avfukta inkommande utomhusluft (Solair, 
u.d.a).  
 
Kvarteret Loen, på Jakobsbergsgatan i Stockholm, har på taket installerat 220 m² solfångare 
från Absolicon som tillsammans med kylsystem från Munters förser byggnaden med 
komfortkyla och varmvatten (Aquasol, 2012). Servicen som ska utföras på kylaggregatet är 
enkel och kan genomföras internt utan någon utomstående expert. Dessutom krävs inte den 
lagstadgade kontrollen som tillfaller andra kylsystem. Nackdelen är att den minsta modellen 
tar upp en volym på 23 m³ (DesiCool, 2012).  

3.4.2 Hållbarhetsperspektiv 
För system som innehåller solfångare i kombination med andra värmekällor, så som 
fjärrvärme, har en energiåterbetalningstid på mindre än två år uppskattats. Detta innebär att 
systemet är uppskattat till att leverera mer energi under de två första åren än vad som gick åt 
vid tillverkningen. Vidare visar även dessa beräkningar att de svenska kombisystemen 
(oftast solvärme i kombination med andra värmekällor) har bland de lägsta 
energiåterbetalningstiderna (Persson, 2008). Då solvärmeanläggningen är förbrukad kan 
stora delar av den återvinnas (Energimyndigheten, 2011b).  
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3.5 Ekonomiskt och politiskt system 
När en ägare av en solcellsanläggning ansluter anläggningen till ett koncessionspliktigt elnät 
ansluter sig ägaren samtidigt till ett ekonomiskt och politiskt system. Följande avsnitt ger en 
överblick av systemet, dess aktörer och konsekvenserna av att ansluta en solcellsanläggning 
till detta.  

3.5.1 Elmarknaden och elpriset  
På elmarknaden verkar huvudsakligen tre kategorier av aktörer; elproducenter, 
elhandelsbolag och elnätsbolag. Stat och myndigheter har inverkan på marknaden genom 
regelverk, incitament och kontroll. 1996 omreglerades elmarknaden och elbörsen Nord Pool 
skapades. Idag säljs majoriteten av all el som produceras i norden på Nord Pool och då till 
ett så kallat spotpris (timpris) (Damsgaard & Green, 2005). Elproducenter och 
elhandelsbolag gör upp om elkraftspriset på börsen, både kort- och långsiktigt (el.se, u.d.a). 
När en slutkonsument köper el sker det oftast via ett elhandelsbolag, även kallad elhandlare, 
till en kostnad högre än spotpriset. Detta är ett resultat av att slutkonsumenten betalar för 
elkraft, påslag, elcertifikat, nätavgifter, energiskatt och eventuellt moms. Prispåslag görs av 
elhandelsbolaget och är företagets inkomstkälla. Konsumenterna kan välja vilken elhandlare 
de vill köpa sin el ifrån.  
 
Elproducenter som använder förnyelsebara energikällor erhåller elcertifikat från Svenska 
Kraftnät. Elhandlare måste enligt en kvotplikt köpa ett visst antal elcertifikat i förhållande 
till den totala mängden el de säljer. Elhandelsbolagen justerar elpriset till kunderna så att 
kostnaderna för inköp av elcertifikaten täcks (IEA PVPS, 2011). Nätavgifter är den 
ersättning som går till elnätsföretagen, de företag som äger och förvaltar elnäten. 
Nätavgiften innehåller vanligen en fast och en rörlig del. Den fasta delen kan ses som en 
abonnemangsavgift och varierar med den maximala effekt som efterfrågas av kunden. Den 
rörliga delen kan ses som en avgift (öre/kWh) för överföring av el och varierar med 
förbrukningen (Konsumenternas energimarknadsbyrå, u.d.). I Sverige finns ungefär 170 
elnätsföretag av olika storlek. Inom varje geografiskt område finns bara ett elnätsföretag, det 
råder ett naturligt monopol, och kunden har därför inte möjlighet att byta 
(Energimarknadsinspektionen, 2012b).  
 
En ägare av en solcellsanläggning väljer själv variant av anslutning till nätet utefter olika 
regler. Har anläggningen en effekt på mindre än 43,5 kW och inte behöver anslutas till en 
huvudsäkring över 63 A, kan ägaren verka som både egenproducent och inmatningskund 
(Energimyndigheten, 2012c). Egenproducenter matar ut eventuell överproduktion på elnätet 
utan att få betalt för elen, medan inmatningskunder säljer sin överproduktion. Har 
anläggningen en effekt på över 43,5 kW måste anläggningsägaren däremot verka som 
inmatningskund (Länsstyrelsen Dalarna, 2011).  Om anläggningen är över 50 kW blir denna 
kvotpliktig och måste därmed delta i elcertifikatsystemet (Hedström och Stridh, 2009). 
Egenproducenter kan däremot inte delta i elcertifikatsystemet (Länsstyrelsen Dalarna, 2011). 
Olika varianter av nätanslutning resulterar i olika ekonomiska konsekvenser.  

3.5.2 Inkomstmöjligheter  
Överproduktionen från en nätansluten solcellsanläggning säljs till ett elhandelsbolag, enligt 
avtal mellan detta och anläggningsägaren. Hur mycket anläggningsägaren får betalt för sin 
sålda el beror på avtalet och skiljer sig åt mellan olika elhandelsbolag. Försäljningspriset kan 
slutas till ett fastpris eller följa spotpriserna på elbörsen Nord Pool (Länsstyrelsen Dalarna, 
2011). Väljs det pris som följer Nord Pool erhålls vanligen ett pris i närheten av Nord Pools 
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spotpris. Det tre största elhandelsbolagen (Vattenfall, 2012) (Fortum, 2009) (e.on, u.d) i 
Sverige, är några av de företag som erbjuder kunden att köpa in överproduktionen (el.se, 
u.d.b). När överskottsproduktionen förs ut på nätet sker det oftast nära konsumenterna. De 
nätförluster som skulle ha skapats vid transporten från avlägsna produktionskällor, uteblir 
då. Denna vinst i minskade förluster ska elnätsbolaget ersätta den producerande kunden 
med. Ersättningen varierar mellan 2-6 öre/kWh, beroende på hur det lokala nätet ser ut. 
Elnätsbolagen har också möjlighet att köpa den el som matas ut på nätet, de får dock endast 
köpa in el motsvarande sina nätförluster (Länsstyrelsen Dalarna, 2011). 
 
Den som producerar el från förnyelsebar källa får ett elcertifikat från Svenska Kraftnät för 
varje levererad MWh. Elcertifikatet kan producenten sedan sälja vidare (IEA PVPS, 2011). 
Producenten har rätt att erhålla elcertifikat i 15 år, dock längst till utgången av stödsystemet 
år 2035. Kvotplikten för 2013 är 13,5 % (Söderholm & Landahl, 2012). Ursprungsgarantier, 
likt elcertifikat, är ett annat system för att få en inkomst baserad på antal omvandlade MWh. 
En ursprungsgaranti redogör för elens ursprung som elhandelsbolagen sedan 2006 är 
skyldiga att redovisa för. Däremot är inte elproducenter skyldiga att ansöka om tillstånd och 
delta i handeln med ursprungsgarantier. Försäljning av elcertifikat och ursprungsgarantier 
sker på öppna marknader. Registrering, annullering och kontoföring av både elcertifikat och 
ursprungsgarantier sker via Svenska Kraftnäts kontoföringssystem Cesar 
(Energimyndigheten, 2010).  
 
Nettodebitering är en möjlighet för en anläggningsägare att få ersättning för sin 
överproduktion utan att vara inmatningskund. Nettodebitering innebär att mängden uttagen 
el från nätet reduceras med mängden inmatad. Detta kan ske på dygns-, månads- eller 
årsbasis. Kunden debiteras endast för nettokonsumtionen och på så sett får överproduktionen 
ett pengavärde. Nettodebitering är än så länge inte tillåtet i Sverige eftersom moms och 
energiskatt inte får kvittas (Länsstyrelsen Dalarna, 2011). Regeringen har startat en 
utredning om nettodebitering av el, vilken syftar till att förtydliga regler och villkor för hur 
nettodebitering av solel ska regleras. Utredningen kommer att redovisas senast i juni 2013 
(Regeringen, 2012).  

3.5.3 Utgifter 
När en fastighet installerar solceller kan det resultera i att effekten stundvis når ett högre 
värde än tidigare och fastighetens huvudsäkringar måste då bytas ut. Kostnaden för detta 
benämns i sammanhanget för nätanslutningskostnad. Denna fungerar som en ersättning till 
elnätsbolaget som utför bytet av huvudsäkringen (Fortum, 2009). Det kan även förekomma 
att kunden beläggs med en nätanslutningskostnad även om inte huvudsäkringen byts, 
vanligen när solcellsanläggningen är av större slag (Länsstyrelsen Dalarna, 2011). 
 
Vid försäljning av el krävs att elnätsföretaget innehar ett inmatningsabonnemang. Det ska 
täcka elnätsföretagets kostnader för mätning, avräkning och rapportering till myndigheter. 
Är anläggningsägaren egenproducent och matar ut överproduktion på nätet, beläggs denna 
normalt inte med avgifter från elnätsföretaget. Detta kräver i båda fallen att 
anläggningsägaren har kvar sitt uttagsabonnemang hos nätföretaget (Fortum, 2009), (e.on, 
u.d.) (Länsstyrelsen Dalarna, 2011) (Konsumenternas energimarknadsbyrå, u.d.). 
 
Enligt ellagen ska all elproduktion som matas ut på elnätet mätas per timme, varpå en 
timmätande elmätare måste finnas vid inmatningspunkten (elcentralen i fastigheten). Om 
solcellsanläggningens toppeffekt understiger 1 500kW bekostas elmätaren, med tillhörande 
insamlingsutrustning och installation av elnätsbolaget. I andra fall bekostas detta av 
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anläggningsägaren själv (Hedström & Stridh, 2010). Vid certifikathandel placeras oftast en 
extra timmätande elmätare vid solcellsanläggningen, för att registrera så stor produktion som 
möjligt till elcertifikatshandeln. Denna mätare bekostas av anläggningsägaren (IEA PVPS, 
2011) (Hedström & Stridh, 2009). Vidare tillkommer kostnader för kontohavande och 
registrering av solelsproduktion i Cesar. Dessa är både engångs- och löpande kostnader 
(SolEl-programmet, u.d.c). Osäkerheter föreligger huruvida de, i dagsläget gällande, 
avgifterna hos Svenska Kraftnät för tjänsterna i Cesar påverkas av ett kraftigt utökande av 
antalet kontohavare (Hedström & Stridh, 2009). 

3.5.4 Bidrag och skatter 
Regeringen har avsatt 210 miljoner kronor för stöd till solcellssystem som installeras mellan 
1 februari 2013 och 31 december 2016. Riksdagsförordningen (2009:689 6 §) anger att 
stödet kan ges till alla typer av aktörer och omfattar nätanslutna solcells- och hybridsystem. 
Stödet som utbetalas motsvarar oftast 35 % av anläggningens investeringskostnad 
(Energimyndigheten, u.d) (Sveriges Riksdag, u.d.).  
 
Enligt energiskattelagen är elproduktion yrkesmässig och ska beskattas om den årliga 
försäljningen överstiger 30 000 kronor eller om elproduktionen ingår i ett företag. Moms (25 
%) behandlas enligt de vanliga reglerna för näringsverksamhet (Länsstyrelsen Dalarna, 
2011) (Skatteverket, 2013a). Det finns möjlighet att dra av moms på inköp gjorda i samband 
med produktionen (Skatteverket, 2013b). Den som utövar yrkesmässig verksamhet ska 
redovisa mervärdesskatt på 25 % för sålda elcertifikat (Skatteverket, 2005). Den som handlar 
med elcertifikat har även rätt till avdrag för ingående moms för anskaffningar, till exempel 
mjukvara och datorer (Hedström & Stridh, 2009).  
 
I städer ägs många av de potentiella takytorna för solcellsanläggningar av 
bostadsrättsföreningar, vilka inte beskattas på samma sätt som företag. Enligt skatteverket 
krävs enskild bedömning av varje bostadsrättsförenings produktion för att kunna avgöra 
huruvida denna är skyldig att betala in moms och energiskatt på såld el (Skatteverket, 
2013b). Allmänna skatteregler för bostadsrättsföreningar är att dessa ska betala skatt på 
rörelseinkomst (från t.ex. matservering, bilpool, motionsanläggning eller café), det vill säga 
inkomst från verksamhet som inte utgörs av bostadsrättsföreningens huvudsakliga syfte 
(Skatteverket, 2013a). En bostadsrättsförening som producerar el och i de flesta fall 
betraktas som näringsidkare är skyldiga att betala energi- och mervärdesskatt. 

3.6 Befintliga beräkningsverktyg 
I syfte att främja ökad integrering av solenergi i samhället har olika projekteringsverktyg 
framställts. Dessa verktyg har för avsikt att påvisa olika områdens och planerade 
anläggningars potential. 

3.6.1 STRÅNG 
STRÅNG är en modell över solstrålning skapad av SMHI. Modellen är inte ett 
projekteringsverktyg för solenergisystem, men förser sådana verktyg med indata (Widén, 
2011). Förutom uppmätt data från ett antal mätplatser, används information om bland annat 
molnens, vattenångans och ozonets geografiska fördelning, så att även strålningen mellan 
mätplatserna kan beräknas med interpolation. Modellen gör beräkningar för ett rutnät över 
nordvästra Europa, där varje ruta är elva gånger elva km (SMHI, 2008). 
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Användaren anger koordinater för önskad plats och STRÅNG levererar kategorier av 
solinstrålning (W/m2), presenterade enligt användarens val. De kategorier av solinstrålning 
som tas med i beräkningarna är; direkt-, diffus- och globalstrålning.  

3.6.2 Solekonomi 1.0 
Detta verktyg beräknar både energiutbyt och ekonomisklönsamhet hos en 
solcellsanläggning. Verktyget är ett simuleringsverktyg som även kan användas för 
optimering. Beräkningarna som genomförs för timintervaller, vilket gör att dygns- och 
årstidsvariationer i solinstrålningen tas i beaktning. Modellen använder instrålningsdata från 
SMHIs program STRÅNG (Widén, 2011). 

Det första steget i verktyget utgörs av beräkningar av instrålning mot solcellen. Under det 
andra steget tas den möjliga elproduktionen fram varefter det tredje steg jämför 
produktionen med elanvändningen. I det fjärde steget genomförs ekonomiska beräkningar, 
där investeringskostnader och användningen utgör variablerna. Resultatet från modellen 
utgörs av investeringskostnaden och värdet på den el som kan produceras årligen (Widén, 
2011).  

3.6.3 PVGIS 
Photovoltaic Geographicel Information System (PVGIS) är en modell som levererar 
solstrålning och systemberäkningar för solenergisystem. Detta program kan användas för 
optimering. PVGIS hanterar områdena Europa, Afrika och sydvästra Asien. När programmet 
räknar ut hur stor mängd energi som når olika platser på jorden, utgår algoritmen ifrån 
beräkningar över hur stor effekt solen har på platsen (W/m2) under korta tidsintervall. Detta 
kallas för ”clear sky global irradiation” och summeras sedan till längre tidsintervall. Detta 
korreleras med mätdata som benämns ”real sky global irradiation” och hämtas från (i Europa 
566) olika mätstationer. Hänsyn tas då till väderförhållanden och eventuell skuggning från 
bergskedjor. Resultatet av de korrelerade värdena av instrålningen sammanställas via 
interpolation till ett rutnät. Algoritmen skapar månadsgenomsnitt av daglig solinstrålning för 
att reducera mängd data i uträkningarna. Med hjälp av bland annat kvoten mellan diffus och 
global instrålning räknar programmet ut vilken mängd energi som träffar en yta med viss 
lutning. Användaren av programmet kan göra inställningar över en tänkt solcellsanläggning 
och låta PVGIS ange hur mycket elektricitet anläggningen kan producera under olika 
tidsintervall (Joint Research Center, 2012). 
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3.7 Nordvästra Kungsholmen 
Nordvästra Kungsholmen är en del av Stockholm som under 2000-talet genomgått en ut- 
och ombyggnad. Detta för att för skapa fler och nya bostäder, verksamhetslokaler och 
arbetsplatser. Byggherrar och stadsplanerare har inte bara haft för avsikt att möta den ökade 
efterfrågan på yta innanför tullarna, utan även haft avsikten att ta till vara på befintlig natur. 
Vidare har ny kunskap om energisystem applicerats på nybyggnationen. Detta har fått vissa 
delar av området att profileras som föredömligt vad gäller miljö och klimat. Nordvästra 
Kungsholmen omges till största delen av vatten, men även statsparksyta är nära belägen. I 
programmet för utbyggnaden av nordvästra Kungsholmen, angavs det att antalet boende 
skulle öka från 7000 till 15000 medan antalet arbetsplatser väntades öka från 15000 till 
30000. Placeringen av bostadshus, verksamhetslokaler och arbetsplatser utgör ett uppblandat 
mönster. En sådan blandning bidrar till en jämnare belastning på bland annat energisystemet 
och kollektivtrafiken (Stockholms stadsbyggnadskontor, 2002).  

3.7.1 Sustainable Urban Living 
Två av de företag som varit delaktiga vid utbyggnationen av nordvästra Kungsholmen är 
energiföretaget Fortum och byggherren Skanska. De har ingått i ett samarbete som de 
benämner Sustainable Urban Living (Skanska, 2009). Syftet med samarbetet är att installera 
energisystem som har så låg påverkan som möjligt på omgivningen, utan att skära ned på 
funktionaliteten. Energin ska i och med detta omvandlas på den lämpligaste platsen och 
därefter transporteras till platser där energi behövs eller där den kan lagras. För att kunna 
åstadkomma behöver olika sektorer, så som energi-, IT- och byggnadssektorn, samarbeta 
(Solareconomy, u.d.). 
 
Ett av de delprojekt som har ingått i Sustainable Urban Living är de fastigheter som utgör ett 
mindre område, Lindhagensterrassen, på nordvästra Kungsholmen. Här realiseras idén med 
produktion och lagring av energi, i form av en solcellsanläggning som förser 
elbilsladdstolpar elektricitet. Ett syfte med integreringen av förnyelsebar energi var att visa 
den potential som småskaliga, förnyelsebara energileverantörer har. Vidare utgör satsningen 
på Lindhagensterrassen lösningar för att minska energianvändning. Till exempel är fönstren 
i byggnaderna placerade för att släppa in så mycket dagsljus som möjligt och dörrar och 
väggar är anpassade för att släppa igenom så lite värme som möjligt (Skanska, 2009).  
  



 
 

38 

4 Metod 
För att kunna svara på frågan om integrering av solenergi på nordvästra Kungsholmen utgör 
en lönsam investering, måste en fallstudie genomföras. Ett solenergisystem och utformning 
av detta väljs och anpassas i en fallstudie. Då kan de verkliga inkomstmöjligheterna, 
kostnaderna och klimatpositiva fördelarna anges.  
 
Mot bakgrund av litteraturstudien anses solcellssystem vara det mest lämpade 
solenergisystemet för stadsmiljö. Den hitintills mest utbredda implementeringen av 
solenergi i stadsmiljö är den av solcellssystem, vilket ter sig naturligt då städer till stor del är 
byggda på höjden och liten plats finns för privata värmelager. Därtill ger i dagsläget 
installation av solceller fler inkomstmöjligheter än övriga solenergitekniker. Vidare 
uppfattas chansen större att installation av solceller ersätter fossila energikällor jämfört med 
installation av solvärme eller solkyla.  Ur kapitel 3.2.8 Hållbarhetsperspektiv framgår det att 
koldioxidutsläppen reduceras när solel ersätter den el som fås från elnätet. Därtill har 
elproduktion från solceller lägre externa kostnader än den producerad med hjälp av fossila 
bränslen. Uppfylls alla produkt- och installationskrav för en solcellsanläggning, uppstår inga 
negativa konsekvenser för det elsystem som anläggningen kopplas till.  
 
Fallstudien består av sex byggnader med olika funktioner. Variationen hos byggnadernas 
funktion är för att återskapa den blandningen av kontors- och flerbostadshus som utgör 
stadsbebyggelse. Avsikten är att sammanställa investeringskalkyler över uppförandet av 
solcellsanläggningar för varje byggnad. På Lindhagensterrassen på Nordvästra 
Kungsholmen i Stockholm väljs tre fastigheter ut, vilka byggdes under 2000-talet och 
betraktas som höghus. Dessa är identiska till funktion och konstruktion eftersom alla tre är 
uppförda med samma arkitektur och av samma byggföretag (Skanska, 2009). Idag ägs husen 
av bostadsrättsföreningar. Det som skiljer byggnaderna åt är en varierande årskonsumtion av 
el samt att fastigheten på Lindhagensterrassen 7-11 redan har installerat solceller på det 
lutande taket. På Lindhagensgatan, i samma område, väljs tre kontorsbyggnader ut för 
deltagande i fallstudien; en större och två mindre. Dessa byggnader har alla en höjd över 
markplan på ungefär 30 meter och taken hos de två mindre byggnaderna är utsmyckade med 
glaspartier och glaskupol.  

4.1 Byggnader  
Tabell 1. Byggnader som ingår i fallstudien.  

Byggnader 
som ingår i 
fallstudien 

Fastighets
area, m2 

Använd 
fastighetsel 
år 2010, 
kWh 

Använd 
fastighetsel 
år 2010, 
kWh/m2 

Fjärrvärme Fjärrkyla Övrigt Fastighets 
beteckning 

Lindhagenster
rassen 7-11 

8 559 134 200 15,7 Ja Nej Har 
solceller 

Gångaren 21 

Lindhagenster
rassen 19-21 

8 559 125 100 14,6 Ja Nej  Gångaren 21 

Lindhagenster
rassen 27-30 

8 559 115 500 13,5 Ja Nej  Gångaren 21 

Lindhagensga
tan 86 

31 809 396 200 12,5 Ja Ja  Gångaren 11 

Lindhagensga
tan 98 

12 946 514 700 39,8 Ja Ja  Gångaren 15 

Lindhagensga
tan 100 

12 805 405 400 31,7 Ja Ja  Gångaren 14 
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Tabell 1 ger information om de byggnader som ingår i fallstudien. Fastighetsarea, 
fastighetsel, fastighetsel per kvadratmeter, fastighetsbeteckning samt övrig energitillförsel 
presenteras. All information i tabellen kommer från byggnadernas energideklarationer, vilka 
går att beställa från Boverket (Boverket, 2010). 
 

 
Figur 14. Karta över de byggnader, markerade med blått, som ingår i studien (Eniro, u.d.) 

 
Figur 14 visar de byggnader som ingår i fallstudien med ljusblå färg. De tre mindre 
rektangulära byggnaderna ligger på Lindhagensterrassen och de tre större ligger på 
Lindhagensgatan. Husen på Lindhagensterrassen, de som ingår i studien, är 16-
vångningshus och mellan dessa finns envåningsbyggnader som är mörkorange på kartan. 
Husen på Lindhagensgatan har uppemot åtta våningar och ligger mittemot en väg. På andra 
sidan om denna väg ligger låga tvåvåningshus, vilket innebär att det inte förväntas någon 
skuggning på byggnadernas tak.  
 
För att erhålla investeringsunderlag för implementering av solcellssystem för varje fastighet, 
genomförs ett antal uträkningar. Dessa sker separat för varje fastighet och blir således 
individuella, då de baseras på varje fastighets unika förutsättningar. Först utreds möjligheter 
till uppförande av solcellssystem på byggnadernas tak och vilken instrålning dessa ytor av 
solceller kan ta emot. Vidare räknas total energi som kan fås ut ur det tänkta 
solcellssystemet fram, för att jämföras med det uppskattade energibehovet. Uppställning av 
kostnader och intäktsmöjligheter från omvandlad energi, i en investeringskalkyl ger ett 
värde på den tänkta solcellsanläggningen. Figur 15 i kapitel 4.2 Modell ger en schematisk 
bild av hur uträkningarna kan delas upp i beräkningsblock samt anger samlingsnamn på 
fastigheternas individuella ingående och utgående variabler. 
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4.2 Modell  

 
 

 

 

 

 

 

Figur 15. Schematisk bild av modellen för solcellsberäkningar 

Figur 15 presenterar en översiktlig bild av hur uträkningarna kan delas upp i fyra 
beräkningsblock samt anger samlingsnamn för fastigheternas individuella variabler och 
matriser. Punktat, till höger om beräkningsblocken, står indata för aktuellt block. Denna 
utgörs antingen av mätvärden eller är en uppskattning baserad på befintlig statistik och data. 
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GI inkommande, Producerad solel per timme, Överskott per timme och Undvikt inköp per timme 
är namn på matriser som används vid fler beräkningsblock. Dessa, tillsammans med 
resterande lokala matriser, presenteras i Tabell 2. 
 

Tabell 2. Matriser som ingår i beräkningar  

Matriser som ingår i 
beräkningsblock 

Storlek Enhet Skapad i block Används i 
fler block 

GInormalår 8760*1  W/m2 Inkommande 
effekt från solen 

Nej 

GIinkommande 8760*1  W/m2 Inkommande 
effekt från solen 

Ja 

Pm2 8760*1 W/m2 Solenergisystemet Nej 
Producerad solel per 
timme 

8760*1 kWh/h Solenergisystemet Ja 

Energibehov per timme 8760*1 kWh/h Energibehov per 
timme 

Nej 

Överskott per timme 8760*1 kWh/h Energibehov per 
timme 

Ja 

Undvikt inköp per 
timme 

8760*1 kWh/h Energibehov per 
timme 

Ja 

 
Tabell 2 visar en förteckning av storlek, enhet, ursprung och användning av de matriser som 
ingår i de olika beräkningsblocken.  

4.2.1 Inkommande energi per timme 
Beräkningsblocket inkommande energi per timme anger hur stor effekt per kvadratmeter 
som kommer fram till solcellernas yta och kan absorberas av solcellsytan. Först studeras 
fastigheternas tak för att fastställa area och areans egenskaper för absorption av solenergi. 
Därefter sammanställs den faktiska effekten från solen och jämförs med areorna och dess 
egenskaper. Erhållet resultat från detta block anges av inkommande energi per timme från 
solen GIinkommande (W/m2), antal moduler Nmodul samt total solcellsarea Aanläggning (m2).  
 
All area tillgänglig för installation av solceller har skisserats fram på de ritningar över taken 
som finns att tillgå på Stockholms Stadsbyggnadskontor. Detta har till viss del skett i samråd 
med en arkitekt (Raudsepp, 2013) som har bidragit till tolkning av takplan samt sett över 
föreslagna installationer. För exkludering av den yta som skuggas av upphöjningar 
(utbyggnader, servicebryggor, takluckor för ventilation m.m.) har en metod som används av 
solenergikonsult företaget Direct Energy, även används här. 45° från nord-sydlinjen på ett 
avstånd som är tre gånger så stort som höjden på det skuggande föremålet, anses området åt 
nordväst samt åt nordöst vara olämpligt för placering av solceller. De byggnader som ingår i 
studien ligger alla på ett sådant avstånd och är så pass höga att föremål som träd och andra 
byggnader inte kan frambringa skuggor på byggnadernas tak. Detta framgår från 
studiebesök i området samt genom avläsning av takhöjder på Stadsbyggnadskontorets 
ritningar. 
 
Utgångspunkten är att installera solcellsmoduler på all tillgänglig takyta och där med att 
installera så många solcellsmoduler som möjligt. Huruvida det är det mest lönsamma sättet 
att välja antal moduler på, utreds i känslighetsanalysen. När den lämpliga ytan är framtagen 
har uppskattningen av hur många moduler med arean 1,6 m2 som får plats, utifrån hur dessa 
bäst placeras för att ge utrymme åt flest antal moduler Nmodul, sammanställts. Eftersom 
uppmätningen av takytan har skett för hand, har de verkliga modulmåtten 1,62 m och 0,95 m 
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avrundats till 1,6 respektive 1 m. Detta resulterar i att en modul antas vara 0,06 m2 för stor 
när den skisseras in på takplanen och ger således en liten underskattning av maximal area för 
placering av moduler. Denna ger ingen inverkan på fortsatta uträkningar eftersom den 
verkliga arean för de installerade solcellerna fås enligt: 
 
!!"#ä!!"#"!   = !!"#$%×  !!"#$%      !!   (Ekvation 2) 
 
Där Amodul = 1,54 m2 (Bilaga 2, IBC Polysol 240). 
 
I Aanläggning ingår fler grupperingar av solcellsmoduler, vilka skiljs åt till följd av exkludering 
av skuggade ytor. Nästa steg är att utvärdera med vilken lutning och azimut solcellerna ska 
placeras. Enligt tidigare konstaterade fördelar (kapitel 3.2.5 Installation) kommer 
solcellsmodulerna att behandlas som om det fästs direkt på taket utan azimut- och 
lutningsförändrande ställningar. Således används takets lutning och azimut i beräkningarna. 
Byggnaderna som ingår i denna fallstudie har antingen tak utan lutning eller tak som, över 
hela sin yta, lutar på samma sätt. Detta gör att lika mycket energi från solen når varje 
gruppering och att grupperingarnas areor kan adderas och behandlas som en enda stor area, 
Aanläggning.  
 
För att ange den del av den globala solinstrålningen som träffar solcellsmodulernas yta 
används en solinstrålningskoefficient (θ), vilken är beroende av lutning på modulen (β), 
azimut (ϒ) samt markreflektion. Markreflektion kallas även för albedo. 
Solinstrålningskoefficienten räknas fram med hjälp av de befintliga beräkningsverktygen 
PVGIS och Solelekonomi1.0. För byggnaderna på Lindhagensterrassen, där taket har en 
lutning på 6° och en azimut på 35°, anger beräkningsverktyg en ökning av instrålningen mot 
solcellernas ytor jämfört med fall utan lutning. Att det rör sig om en ökning av den globala 
solinstrålningen framgår även av Figur 6 i kapitel 3.2.5 Installation.  
 
Solinstrålningskoefficienten är framtagen genom jämförelse av levererad energi under ett år 
för given lutning och azimut med årlig levererad energi utan lutning och azimut. Vid 
jämförelsen har allt utom lutning och azimut hållits konstant. Solinstrålningskoefficienten 
från beräkningsverktygen innehåller även ett medelvärde av albedot. Programmen levererar 
något olika resultat på koefficienten för byggnaderna på Lindhagensterrassen. 
Solelekonomi1.0 ger θ=1,05 och PVGIS ger θ=1,04. Skillnaderna beror på något olika 
koordinater för Stockholmsområdet. Det minst generösa värdet på 
solinstrålningskoefficienten, vilket är värdet framtaget med hjälp av PVGIS, är det som 
används för byggnaderna på Lindhagensterrassen. Se bilaga 1 för detaljer. För byggnaderna 
på Lindhagensgatan 100, 98 och 86, vilka saknar lutning och där med azimut samt 
utnyttjande av albedo, ansätts θ=1.  
 
Data över global solinstrålning (W/m2) är hämtad från SMHIs mätcentral i Stockholm 
(Landelius, 2013). Dessa data redovisar timvis instrålning från 1983 till 2011 enligt svensk 
normaltid, det vill säga vintertid. Utifrån dessa data har medelvärden för varje timme 
fastställts för ett kalenderår och kommer att representera ett normalår för solinstrålningen. 
Sammanställningen utgörs av 8760x1 matrisen GI normalår (W/m2), där varje rad representerar 
ett timvärde under året.  
 
För att erhålla den inkommande medeleffekten för varje timme mot en kvadratmeter 
solcellsanläggning för respektive byggnad, multipliceras GInormalår (W/m2) med 
solinstrålningskoefficienten θ enligt: 
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!"!"#$%%&"'( = !"!"#$%&å!   ×  !   !/!!   (Ekvation 3) 
 
GIinkommande (W/m2) motsvaras av 8760x1 matriser, olika för de olika gatorna, med en rad för 
varje timme under ett framtaget normalår. 

4.2.1.1 Antaganden 
SMHIs mätcentral i Stockholm har koordinaterna 18,07 (longitud) och 59,35 (latitud), vilket 
skiljer sig marginellt från nordvästra Kungsholmen där koordinaterna är 18,02 respektive 
59,34 (Eniro, u.d.). Av denna anledning, samt att solinstrålningen via SMHIs modell 
STRÅNG endast ger interpolerade värden, anses mätvärdena från SMHIs mätcentral dock 
vara det mest lämpande alternativet för att återspegla instrålningen över det studerade 
området.  
 
Ingen hänsyn tas, i uträkningarna, till byggnadernas horisontvinklar. Detta antagande får ses 
som rimligt av tre anledningar. För det första avgränsar en stadshorisont endast den svagaste 
solstrålningen, vilken råder vid soluppgång och solnedgång. För det andra befinner sig 
SMHIs mätcentral i Stockholmsområdet och det är troligt att mätvärdena sker på en plats 
med viss stadshorisont. För det tredje används en fri horisont i beräkningsverktyg, till 
exempel i Solelekonomi1.0 (Widén, 2011). Det bortses även från förluster från täckning av 
snö och smuts i beräkningarna.  

Tabell 3. Sammanställning av anläggningarnas solcellsareor  

Fastighet  N modul  A anläggning, m2  Wp, kW  β, °  ϒ, °  θ 
Lindhagensterrassen 7-11 44 68 10 6 35 1,04 
Lindhagensterrassen 17-21 74 114 17 6 35 1,04 
Lindhagensterrassen 27-31 74 114 17 6 35 1,04 
Lindhagensgatan 86 825 1274 188 0 - 1 
Lindhagensgatan 98 251 388 57 0 - 1 
Lindhagensgatan 100 281 434 64 0 - 1 
 
Tabell 3 ger en sammanställning av några av de resultat som fastställs i beräkningsblocket 
Inkommande energi per timme. Tabellen visar antal moduler, anläggningsyta, anläggningens 
toppeffekt, lutning, azimut och solinstrålningskoefficient för respektive byggnad. 
Anledningen till att Lindhagensgatan 86 har plats för 825 moduler är för att takytan är stor 
och saknar skymmande glasutsmyckningar, vilket de andra kontorsbyggnadernas tak till viss 
del täcks av. De tänkta solcellernas sammanlagda toppeffekt presenteras i tabellen, vilket är 
ett resultat från kommande beräkningsblock och erhålls ur Ekvation 11. 

4.2.2 Solenergisystem 
Detta beräkningsblock behandlar byggnadernas solcellssystem och anger hur mycket energi 
per timme som kan levereras från varje system under ett normalår. Resultatet erhålls i form 
av sex stycken 8760x1 matriser, en för varje byggnad, benämnda Producerad solel per 
timme (kWh/h). Även solcellernas sammanlagda toppeffekt sammanställs och anges med 
parametern Wp. 
 
Systemets totala verkningsgrad fås genom multiplikation av solcellsmodulens verkningsgrad 
med växelriktarens verkningsgrad. Data över verkningsgraderna fås från respektive 
produktblad. I modellen används den polykristallina solcellsmodulen IBC PolySol 240 (se 
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bilaga 2) med en ursprunglig verkningsgrad enligt databladet på 14,6 %. Den totala 
systemverkningsgraden är beroende av tiden. Tidssteget som används är år och har index i. 
När i intar värdet ett påbörjas det första året som anläggningen är i drift och förslitning av 
anläggningen inleds. Tillverkaren av solcellsmodulerna IBC PolySol 240 (se bilaga 2) ger en 
effektgaranti på 80 % efter 25 år. Därmed ansätts solcellernas verkningsgrad, ηi, solcell, till att 
minska linjärt med 0,12 procentandelar per år från och med installation. Således minskar 
även systemets totala verkningsgrad per år. Växelriktaren från SMA har en verkningsgrad 
runt 0,98 (η växelriktare) beroende på modell (Se bilaga 4 och Tabell 4). 

Tabell 4. Installerade växelriktare, (Ecokraft, u.d.) 

Fastighet  Växelriktarmodell 
från SMA 

Verkningsgrad, 
ηväxelriktare  

Styckpris, inklusive 
moms (kr) 

Antal 

Lindhagensterrassen 7-11 Sunny Tripower 12000TL-10 97,7 % 34 000 1 
Lindhagensterrassen 17-21 Sunny Tripower 17000TL-10 97,8 % 43 000 1 
Lindhagensterrassen 27-31 Sunny Tripower 17000TL-10 97,8 % 43 000 1 
Lindhagensgatan 86 Sunny Tripower 17000TL-10 97,8 % 43 000 11 
Lindhagensgatan 98 Sunny Tripower 15000TL-10 97,8 %  40 000 4 
Lindhagensgatan 100 Sunny Tripower 17000TL-10 97,8 % 43 000 4 

 
Tabell 4 anger växelriktarmodell, verkningsgrad, styckpris och antal som krävs vid 
installation i de olika anläggningarna. Styckpriset och antal används i beräkningsblocket 
ekonomiska beräkningar. 
 
Solenergisystemets totala verkningsgrad fås enligt: 
 
!!"!#$ = !!,!"#$%##   ×  !!ä!"#$%&'($"  (Ekvation 4) 
 
ηi, solcell fås enligt: 
 
!!,!"#$%## = 0,146− 0,0012  ×  !  (Ekvation 5) 
 
där i är antal år från start. Verkningsgraden multipliceras med solinstrålningen och ger effekt 
per m2 enligt: 
 
!!! = !"!"#$%%&"'(   ×  !!"!#$    !/!!   (Ekvation 6) 
 
i de fall då GIinkommande inte överstiger den effekt som modulen hanterar. Detta maximala 
värde på hanterad effekt från solen, fås enligt: 
 
!"!"ä!" =

!!,!!!  !"#$%

!!"#$%
×    !

!!!!,!"#$%##
  (Ekvation 7) 

 
Där Wp i=0, modul = 230 W (se bilaga 2) som är modulens toppeffekt vid år noll.  
 
GIgräns kommer att vara konstant för alla i då täljare och nämnare förändras på samma sätt 
med tiden. Konstanten GIgräns antar värdet 1020 W/ m2 från uträkningen: 
 
!"!"ä!" =

!"#
!,!""  ×  !,!"#

× !
!,!"#

       !/!!   (Ekvation 8) 
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För de timmar då värdena i GIinkommande är större än GIgräns ersätts timvärdet i Pm2 med det 
som får ur Ekvation 9 enligt:  
 
!!! =

!!,!,!"#$%

!!"#$%
       !/!!   (Ekvation 9) 

 
Således ersätts effekten som solcellen arbetar vid, under de timmar då solinstrålningen är 
starkare en vad solcellen kan utnyttja, med den toppeffekt som solcellen har under det 
aktuella året.  
 
För att därefter få den totala medeleffekten i kilowatt som systemet arbetar vid varje timme 
under normalåret, ska varje timvärde för effekten multipliceras med antalet kvadratmeter 
som solcellsinstallationen utgör samt divideras med 1000. Detta görs för varje byggnad 
enligt: 
 
!"#$%&'"($  !"!#$%  !"#  !"#!" = !!!  ×   

!!"#ä!!"#"!
!"""

       !"ℎ/ℎ   (Ekvation 10) 
 
Solcellernas sammanlagda toppeffekt för byggnaderna behövs också i kommande 
beräkningsblock och erhålls genom: 
 
!! = !!"#$%   ×   

!!,!!!,!"#$%

!"""
       !"   (Ekvation 11) 

 
Skillnaden mellan angiven toppeffekt vid installation, Wp, och solcellernas aktuella 
toppeffekt kommer att öka med åren eftersom verkningsgraden minskar. Den toppeffekt som 
benämns som systemets toppeffekt är baserad på solcellernas rådande toppeffekt under 
första produktionsåret, vilket framgår av indexeringen i=1 i Ekvation 11. 

4.2.2.1 Antaganden  
I beräkningarna tas ingen hänsyn till solcellstemperaturens inverkan på verkningsgraden. 
Det är en avgränsning som även gjorts av Elforsk i programmet Solelekonomi1.0 (Widén, 
2011). Istället utreds temperaturens inverkan i känslighetsanalysen. Förluster i ledningar tas 
heller inte med i beräkningarna, då de väntas bli marginella i sammanhanget.  
 
Eftersom tidssteget är hela år anses det lämpligt att lägga förslitningen av solcellen initialt 
för att undvika en överskattning av solcellernas potential för hela året. Detta innebär att 
produktionen inleds med nedsatt verkningsgrad, det vill säja solcellens verkningsgrad under 
första året är 14,5 % istället för 14,6%. Hur detta antagande försämrar resultatet jämfört med 
om solcellen under hela första året antas ha sin ursprungliga verkningsgrad, utreds i 
känslighetsanalysen. Vidare påverkar detta den initiala och därmed den aktuella 
toppeffekten för systemet. Den toppeffekt per kvadratmeter som står angiven i databladet 
kommer aldrig att kunna uppnås eftersom den, från första produktionsdagen, anses vara 
försämrad. Därmed kommer inte fullständig överensstämmelse att råda mellan databladets 
toppeffekt och modulens toppeffekt under första produktionsåret.  
 
Växelriktaren som används i kalkylen är av märket SMA (se bilaga 2). Storlek, pris 
(medsolen, u.d.) och antal växelriktare är beroende av solcellernas sammanlagda toppeffekt 
och presenteras i Tabell 4. En förenkling är gjord i form av att ingen hänsyn har tagits till 
hur modulerna serie- och parallellkopplas samt vilka ström och spänningsnivåer detta kan ge 
upphov till och hur detta skulle ställa krav på växelriktare. Trots att flertalet växelriktare har 
används för vissa byggnader har ingen uppdelning av effekten genomförts. Istället har 
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modulernas toppeffekter summerats, vilket är samma metod som används av 
beräkningsverktyget Solelekonomi1.0, och fått bli avgörande för det antal växelriktare som 
behövs. 

4.2.3 Energibehov per timme 
I detta beräkningsblock görs uppskattningar av fastigheternas energibehov per timme för 
olika timmar under året. Detta jämförs sedan med producerad energi per timme från 
solcellssystemet och matriserna Undvikt inköp per timme och Överproduktion per timme 
skapas, där varje matris innehåller ett värde för medeleffekt avsedd för visst ändamål för 
varje timme under årets alla dagar.  

4.2.3.1 Lindhagensterrassen 
För de tre flerbostadshusen på Lindhagensterrassen har ett energibehov per timme 
sammanställts utifrån mätvärden mellan 14 april 2010 och 7 oktober 2010 (Käck, 2013) över 
energibehovet per timme hos Lindhagensterrassen 7-11. Det uppmätta energibehovet 
kommer från den utrustning som förbrukar fastighetsel. Från mätserien har ett energibehov 
per timme tagits fram och ställts samman till ett normaldygn för Lindhagensterrassen 7-11.  
 
Enligt energideklarationerna har de tre flerbostadshusen på Lindhagensterrassen olika 
årsförbrukning av el. Av den anledningen räknas energibehovet per timme under 
normaldygnet hos Lindhagensterrassen 7-11 om, till en procentsats av den totala 
energikonsumtionen hos fastigheten under året. Dessa procentuella värden multipliceras 
med det två andra flerbostadshusenens årsförbrukning av el och ett normaldygn för 
energibehovet per timme erhålls för respektive fastighet på Lindhagensterrassen. Av de tre 
normaldygnen för byggnaderna på Lindhagensterrassen skapas tre 8760*1 matriser, 
Energibehov per timme, (kWh/h), genom att värdena för varje normaldygn återupprepar sig 
365 gånger.  
 

 
Figur 16. Energibehov per timme för Lindhagensterrassen 7-11,  

(Käck, 2013). 

Figur 16 visar hur energibehovet per timme varierar under ett dygn för fastigheten på 
Lindhagensterrassen 7-11. Denna timvariation anses vara representativ för årets alla dagar. 
Vidare syns de typiska morgon- och kvällstopparna för energibehovet i en fastighet.  
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4.2.3.2 Lindhagensgatan 
För de tre kontorsbyggnaderna på Lindhagensgatan har ett energibehov per timme 
approximerats utifrån årlig förbrukning av fastighetsel angiven i respektive 
energideklaration. För att återskapa det genomsnittliga energibehovet för alla timmar under 
ett år, antas olika konstanta energibehov råda under arbetstid (klockan 08.00-18.00) 
respektive utanför arbetstid. Av den årliga elförbrukningen ansätts 33 % till att förbrukas 
under högbelastningstid och 67 procent till att förbrukas under lågbelastningstid. 33 procent 
av årsförbrukningen fördelas då jämnt över alla timmar som under ett år motsvaras av 
kontorstid, medan 67 procent av årsförbrukningen fördelas jämnt över de timmar som utgörs 
av kvällar och helger. Detta genomförs individuellt för alla kontorsbyggnader på 
Lindhagensgatan, baserat på respektive årsförbrukning. Sammanställningen av årets 
energibehov motsvaras av energibehovet för 52 veckor och en dag. Vidare inleds 
sammanställningen med en söndag för att i det ekonomiska beräkningsblocket vara anpassad 
till spotpriserna för år 2012. Värdena presenteras i tre olika 8760 *1 matriser, Energibehov 
per timme (kWh/h), där raderna utgör energibehovet för alla timmar under året.  
 

 
Figur 17. Fastighetseffekt Lindhagensgatan 98. 

Figur 17 visar det antagna energibehovet per timme under en vecka för Lindhagensgatan 98. 
Baslasten är 44 kW och effekttopparna har värdet 52 kW. Över tid motsvaras detta 
energibehov per timme av förbrukning av fastighetsel.  
 
För att i kommande beräkningsblock kunna beräkna värdet på undvikt elkostnad samt såld 
el, måste effektmatriserna från detta och från föregående beräkningsblock adderas enligt 
följande: 
 
Ö!"#$%&''  !"#  !"##$ =  
!"#$%&'"($  !"#$#  !"#  !"##$ −   !"#$%&'#ℎ!"  !"#  !"##$     !"ℎ/ℎ  (Ekvation 12) 
 
Om något cellvärde blir negativt ansätts värdet 0. 
 
!"#$%&'  !""#ö!  !"#  !"##$ =
  !"#$%&'"($  !"#$#  !"#  !"##$  –Ö!"#$%&''  !"#  !"##$     !"ℎ/ℎ   (Ekvation 13) 
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4.2.3.3 Antaganden 
Byggnadernas årliga energianvändning är inte medelvärden, utan utgörs av uppmätta 
världen för ett visst år som är registrerade hos Boverket. Studien kräver ett antagande om att 
de uppmätta energianvändningarna även är giltiga för fler år framåt. Det finns ingen känd 
information som skulle förleda stora skillnader mellan förbrukning av fastighetsel från ett år 
till ett annat närliggande år. Vad avser konsumtion av fastighetsel finns det inget känt 
incitament för förbrukaren (boende eller kontorsarbetare) att hastigt justera sin användning 
av hissar, fläktar och belysning på ett sådant viss att den totala konsumtionen ändras kraftigt. 
En Elforsk-rapport redogör för utvecklingen av förbrukningen av fastighetsel och anger att 
den i vissa fall har ökat svagt, hållit sig konstant eller minskat svagt från år till år 
(Göransson, 2006).  
 
Ett antagande om att energibehovet per månad inte varierar under året har gjorts eftersom 
fastigheternas uppvärmnings- och avkylningssystem inte är baserade på fastighetsel. Detta 
resonemang är i linje med resultat från tidigare arbeten (Widén, 2011) (Molin et. al, 2010) 
samt med rekommendationer från energimyndighetens statistikavdelning 
(Energimyndigheten, 2013) och förs för såväl flerbostadshus som kontorsbyggnader.  
 

 
Figur 18. Förbrukning av fastighetsel fördelat över året, 

 (Molin et. al, 2010) 

Figur 18 visar hur efterfrågan på fastighetsel fördelar sig över året för ett flerbostadshus med 
20 lägenheter och energianvändning på 58,7 MWh/år. Efterfrågan är nära konstant och 
förutsätts kunna representera ett typiskt flerbostadshus. Att kurvan visar på minskad 
efterfrågan i februari är den följd av att februari har 28 dagar, så den totala elanvändningen 
för februari blir lägre. Detta påverkar inte energibehovets genomsnittliga fördelning över 
årets dagar.  
 
För kontorsbyggnaderna har antaganden om energibehovets fördelning över dygnet gjorts. 
Motiveringen bakom uppdelningen i låglast- och höglasttimmar kommer från studier av 
liknande arbeten (Molin et.al, 2010) samt från vad definitionen av fastighetsel för 
kontorsbyggnader innebär. Mätningar på ett referenskontor, Norrköpings Rådhus, visar att 
energibehovet per timme är konstant när kontorsarbetarna är frånvarande under 
låglasttimmarna. Under dessa timmar är ingen på plats att utnyttja eldrivna komponenter.  
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Figur 19. Energibehov per timme för Norrköpings Rådhus, (Molin et.al, 2010) 

Figur 19 visar hur det totala energibehovet per timme hos ett referenskontor, Norrköpings 
Rådhus, fördelas under ett “typdygn” utifrån mätvärden från år 2008 (Molin et.al, 2010). 
Här syns både baslasten och den del av energibehovet som utgörs av kontorsarbetarnas 
arbetssysslor, vilka kan sägas motsvaras av fastighetselen respektive verksamhetselen. 
Vidare minskar det totala energibehovet per timme vid och även efter lunch i förhållande till 
förmiddagen. Grafen visar att energibehovet per timme är konstant under de timmar som 
inte utgörs av arbetstid för kontorsanställda. Att energibehovet per timme i Figur 19 
motsvaras av driftelen, äventyrar inte antagandet om att det energibehov per timme som 
motsvaras av fastighetselen är konstant under låglasttimmarna. Däremot blir innebörden av 
att arean under grafen motsvaras av summan av fastighets- och verksamhetselen, att inga 
slutsatser om förbrukningsfördelningen av fastighetselen under högbelastningstimmarna kan 
dras. Dock antas det att denna ökar när till exempel hissar, dörröppnare och 
korridorsbelysning utnyttjas under arbetstid. Det finns således ingen känd exakt fördelning 
av fastighetselens användning över dygnet och en uppskattning av denna fördelning blir 
därför aktuell för rapportens fortsatta beräkningar. Fördelningsmönstret har valts enligt det 
som presenterades i kapitel 4.2.3.2 Lindhagensgatan, så att den kända konstanta baslasten 
från Figur 19 existerar tillsammans med en viss förbrukningsökning under höglastimmarna.  
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4.2.4 Ekonomiska beräkningar  
Detta beräkningsblock sammanställer kostnader för grundinvestering, löpande kostnader 
samt inkomstmöjligheter utifrån de förutsättningar som ges av tidigare beräkningsblock. 
Sammanställningen utgörs av en investeringskalkyl för respektive byggnad med hänsyn till 
framtida prisutvecklingar.  

4.2.4.1 Scenarier 
För byggnaderna som ingår i studien kommer tre olika ekonomiska scenarier att beröras. 
Dessa scenarier är följande; anläggningsägaren verkar som en egenproducent (1), 
anläggningsägaren verkar som en inmatningskund och tillämpar elcertifikatsystemet (2) och 
anläggningsägaren verkar som en inmatningskund utan att tillämpa elcertifikat systemet (3). 
Schemat i Tabell 5 visar vilka scenarier som undersöks för respektive byggnad.  

Tabell 5. Scenarion för beräkningar 

Anläggning 1. 
Egenproducent  

2. 
Inmatningskund 
med elcertifikat 

3. 
Inmatningskund 
utan elcertifikat  

Lindhagensterrassen 7-11 X X X 
Lindhagensterrassen 17-21 X X X 
Lindhagensterrassen 27-31 X X X 
Lindhagensgatan 100  X  
Lindhagensgatan 98  X  
Lindhagensgatan 86  X  
 
Tabell 5 visar vilka scenarier som blir gällande för de byggnader som ingår i fallstudien. 
Eftersom anläggningarna på Lindhagensgatan alla har en toppeffekt över 43,5 kW får de inte 
verka som egenproducenter. Vidare har dessa byggnader även en toppeffekt över 50 kW och 
är därmed kvotpliktiga och måste delta i elcertifikatshandeln. Denna uppdelning resulterar i 
att framtida intäkter och kostnader skiljer sig åt mellan scenarierna. 
 

4.2.4.2 Grundinvestering 
Tabell 6. Systemkomponenters kostnader.  

Del av grundinvestering Styckpris med moms, 
kr 

Styckpris utan moms, 
kr 

Växelriktare från SMA Varierar  Varierar 
IBC Polysol, solcellsmodul 1)  1600 1300 
Modulfäste2)  800 640 
Övriga komponentkostnader 
per kWp 

150 120 

Installationskostnad per 
kWp

3)
  

10000 8000 

Cesar med elmätare och 
installation4)  
 

6000 4800 

1) Direct Energy, 2013b 2) Baranzahi, 2013 3) Hedström & Stridh, 2010 4) SolEl-Programmet, u.d.c 
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Tabell 6 visar priset med och utan moms på de kostnader som kan utgöra 
grundinvesteringen, Ibrutto. Solcellsmoduler, växelriktare, övriga komponentkostnader samt 
installationskostnad är kostnader som behövs för att uppföra ett solcellssystem medan 
kostnaden för Cesar tillkommer i de fall då elcertifikatsystemet tillämpas. 

4.2.4.2.1 Motivering till livslängd och kostnader för grundinvesteringen  
Anläggningen väntas vara i drift i 40 år, vilket är inom tidsramen för de rådande 
uppskattningarna av en solcellsanläggnings livslängd. Källor visar på en ansatt ekonomisk 
livslängd för ett solcellssystem på mellan 30 och 50 år. Widén gör uppskattningen på 
ungefär 30 år (Widén, 2011), Egen Solel anger 30 till 40 år (Egen solel, u.d.) och David 
Larsson på Direct Energy anser att livslängden för ett solcellssystem kan bli upp till 50 år 
(Direct Energy, 2013a). Eftersom den antagna livslängden på 40 år är en uppskattning, 
kommer den att varieras i känslighetsanalysen. Växelriktarens beräknade livslängd är 15 år 
(Lindgren & Åkerblom, 2009) och därför kommer två byten av denna ske under de 40 år 
som anläggningen är i drift. Detta resulterar i att växelriktarens pris återkommer som 
kostnad år 15 och år 30.  
 
Det görs ett antagande om att det går att bortse från nätanslutningskostnaden som behandlas 
i kapitel 3.5.3 Utgifter. Detta är på grund av att storlekarna på byggnadernas huvudsäkringar 
inte är allmän information och att en uppskattning av dessa och därmed storlek på eventuell 
nätanslutningskostnad, skulle bli alldeles för osäker för att kunna tillföra något i studien.  
 
Solcellsmodulen som investeringen baseras på, IBC Polysol 240, beräknas kosta 1 625 kr/st 
(1 300 kr/st exklusive moms) (Direct Energy, 2013b). Summering av antal moduler som ska 
uppföras på taket ger den totala modulkostnaden. Kostnaden för modulfästen är 800 
kr/modul (640 kr/modul exklusive moms) (Baranzahi, 2013). Övriga komponentkostnader, 
så som kopplingslådor, strömbrytare och ledningar, uppskattas till 150 kr per installerad 
kilowatt toppeffekt (120 kr exklusive moms). Installationskostnad för hela systemet utgörs 
av en arbetskostnad på 1 000 kr per timme (800kr/timme exklusive moms), samt en 
tidsåtgång på 10 timmar per kilowatt toppeffekt som avses installeras (Hedström & Stridh, 
2010). Det är vanligt att solcellssystem, med projektering och installation av denna, köps 
som en produkt till en totalkostnad av ett företag till exempel Vattenfall, Fortum eller Direct 
Energy. Denna fallstudie använder sig istället av slutkundspriser på marknaden. Troligen är 
vissa av priserna i grundinvesteringen, främst de som utgörs av styckpriser på komponenter, 
högre än de grossist- och mängdrabbaterade priser som stora föredrag kan utnyttja. I 
känslighetsanalysen testas att istället använda rabatterade priser utefter en uppskattning av 
den möjliga rabatten.  
 
För de fall då elcertifikatsystemet ska utnyttjas tillkommer kostnaden för en extra elmätare. 
Här görs antagandet att endast en elmätare behöver installeras och att den mäter all 
producerad el, oavsett hur stor anläggningen är. Det antas alltså vara praktiskt möjligt att 
mäta all producerad växelström vid en enda punkt, även för de anläggningar där flera 
växelriktare har installerats. Vidare tillkommer installation av den extra elmätaren samt 
uppkoppling och registrering i Cesar. SolEl-programmet anger kostnaden 6000 kr (4800 kr 
exklusive moms) för elmätare, registrering i Cesar samt installation av dessa (SolEl-
Programmet, u.d.c). För ett kopplingsschema med en mätare av växelström, är antalet 
ingående kopplingslådor beroende av systemets storlek, vilket posten övriga kostnader tar 
hänsyn till.  
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4.2.4.2.2 Bidragskorrigering 
Det statliga stödet för solcellssystem reducerar kostnaden för grundinvesteringen till 65 %, 
under villkoren att kostnaderna maximalt uppgår till 37 000 kronor exklusive moms per 
installerad kilowatt toppeffekt. För bostadsrättsföreningarna på Lindhagensterrassen, vars 
kostnader är angivna med moms, blir den högsta bidragsberättigade kostnaden istället 46 
250 kr per installerad toppeffekt. Därtill finns ett bidragstak på 1,2 miljoner kronor per 
anläggning (Energimyndigheten, u.d) (Sveriges Riksdag, u.d.). Energikonsultföretaget 
Direct Energy (Direct Energy, 2013a) anger att installation av solcellsanläggning kan vara 
lönsam även utan statligt stöd. Huruvida detta antagande är giltigt för de byggnader som 
ingår i fallstudien, utreds i känslighetsanalysen.  
 
Efter korrigering av grundinvesteringen enligt befintligt regelverk erhålls I netto för fem 
byggnader enligt Ekvation 14. Dör den sjätte och största anläggningen uppnås bidragstaket 
och erhållet bidrag blir för denna byggnad 1,2 miljoner kronor. 
 
!!"##$ = 0,65    ×    !!"#$$%  (Ekvation 14) 

4.2.4.3 Nuvärdesmetoden 
För att värdera de framtida transaktionerna i dagens pengavärde används nuvärdesmetoden.  
I ekvationen ingår den nominella kalkylräntan, r, vilken initialt sätts till 6 % och inkluderar 
inflationsräntan (Skärvad och Olsson, 2009) (Edkalkyl, u.d). Inflationen antas följa 
Riksbankens inflationsmål på 2 % (Sveriges Riksbank, 2013) per år under hela perioden 
som anläggningen är i drift. Kalkylräntans inverkan på resultatet utvärderas i 
känslighetsanalysen. Summan av varje års framtida intäkter och kostnader diskonteras till 
dagsvärdet enlig nuvärdesmetoden med ekvationen (Skärvad och Olsson, 2009):  
 
!"! =

!!!!!
!!! !   (Ekvation 15) 

 
Där NVi är nuvärdet, Ii är inkomsterna, Ki är kostnaderna, r är den nominella kalkylräntan 
och i är antalet år.  
 
 

Alla nuvärden från de år som anläggningen är i drift summeras och adderas till 
grundinvesteringskostnaden, vilket ger ett nettonuvärde. Nettonuvärdet anger om 
investeringen är lönsam. Kapitalvärdekvoten används för att jämföra investeringar med 
varandra och erhålls enligt (Skärvad och Olsson, 2009):  
 
!"#$%"&'ä!"#$%&' = !!"##$

!"!!"
!!!

  (Ekvation 16) 
 

Även nollpunkten tas fram. Nollpunkten anger det år då summan av grundinvesteringen och 
de ackumulerade nuvärdena blir positiv. Då nollpunkten är uppnådd utgör anläggningen en 
lönsam investering.  
 
I flera fall förekommer det en initial tidsjustering av värdet på en kostnad, inkomst eller 
prisnivå för att alla poster för ett visst i ska vara jämförbara i kalkylen. Denna justering 
utgörs antingen av en framtagen prisökning per år eller inflationsnivån som riksbanken har 
angett. Vidare kommer en kontinuerlig tidsanpassning av prisnivåerna ske, det vill säga en 
anpassning till aktuellt värde på i i enlighet med uppskattad årlig ökning eller angiven 
inflationsränta. År 0 i investeringskalkylen är det år då grundinvesteringen äger rum och 
varken produktion eller försäljning sker. Prisnivåer vid år noll motsvaras av prisnivåerna för 
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2013. All produktion, försäljning och löpnade kostnader tillkommer för första gången vid 
i=1 och till priser enligt motsvarande prisjustering. Mervärdesskatten har utgjort en 
procentsats på 25 sedan år 1990 (Svensk Energi, 2012) och kommer därför att hållas på den 
nivån för alla tidssteg i investeringskalkylen. 
 
Tabell 7 visar en sammanställning av de ekonomiska posterna som berörs i 
investeringskalkylen, hur dessa räknas fram samt hur enheterna omvandlas. Alla poster som 
finns i vänstra kolumnen anges i kronor. Summationstecknet visar att alla timvärden i 
matrisen summeras enligt den metod som anges. Korrigeringen av inflationens inverkan sker 
med parametern Inflation som har värdet 1,02. Antal behandlade poster är beroende av 
aktuellt scenario och byggnad. 
 
Tabell 7. Sammanställning av intäkter och kostnader 

Post i kalkyl för år i=y Omvandling Beräkning av värdet för i=y 
Undvikt elkostnad (kr) (Öre/100)*(kWh/h)

*h 
(!"#$%&! + !"#$%&ö!"#"$ ∗ !) ∗
!"#$%&'  !"#ö!  !"#  !"##$!   

Inkomst från såld el (kr) (Öre/100)*(kWh/h)
*h ((!"#$"%&'!"##$  !,      !!!

!!!

!"#$
+ !"#$"%&'ö!"#"$

− !"##$%&"''(")*+", ∗ !"#$%&'("!)
∗ Ö!"#$#%&'()*%+  !"#  !"##$!"##$  !,      !)	  

Inkomst från elcertifikat 
(kr) 

(kr/1000)*(kWh/h)
*h 

!"#$%&'(')*&+%', ∗ !"#$%&'("!

∗ !"#$%&'"($  !"!#$%  !"#  !"##$!"##$  !,      !
!!!

!"#$
 

Nätnytta (kr) (öre/100)*(kWh/h)
*h 

!ä!"#!!$ ∗ !"#$%&'("!

∗ Ö!"#$#%&'()*%+  !"#  !"##$!"##$  !,!
!!!

!"#$
 

Underhållskostnader (kr) kr !"#$%ℎå!!"#$"%&'(!!! ∗ !"#$%&'("!  
Byte av växelriktare (kr) kr !"#$%&'  !ö!  !ä!"#$%&'($"  !"ℎ  !"#$%&&%$!'"!!!

∗ !"#$%&'("! 
Inmatningsabonnemang 
(kr) 

kr !"#$%"&"'($)*""+#$"'!!! ∗ !"#$%&'("! 

Cesar-avgifter (kr) kr !"#$% − !"#$%&'(!!! ∗ !"#$%&'("!  
Momskvittning (kr) kr !"#$  !å  !ö!"ä!"#$#%! −!"#$  !å  !"#ö!! 
Energiskatt (kr) Öre/100 !"#$%&'()**!!! + (!"#$%&'()**ö!"#"$ ∗ !)  
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4.2.4.4 Elprisavtal och elprisökning 
 
Tabell 8. Elpris och dess ökning  

Fastighet Inköpspris 
för el, i=0, 
öre/kWh 

Ökning av 
inköpspris 
(utan moms) 
öre/ år 

Ökning av 
nätavgifter 
(utan moms) 
öre/år 

Ökning av 
energiskatt 
och spotpris 
öre/år 

Lindhagensterrassen 7-11 135 4 0,9 3,1 
Lindhagensterrassen 19-21 135 4 0,9 3,1 
Lindhagensterrassen 27-30 135 4 0,9 3,1 
Lindhagensgatan 86 97,6 3,6 0,5 3,1 
Lindhagensgatan 98 95,9 3,6 0,5 3,1 
Lindhagensgatan 100 97,6 3,6 0,5 3,1 
 
Tabell 8 visar de elpriser och elprisökningar som används för respektive fastighet, baserade 
på Vattenfalls fastprisavtal. I priserna ingår både fasta och rörliga delar, där de rörliga 
delarna tillsammans med fastigheternas varierande storlek är den huvudsakliga orsaken till 
att elpriserna blir olika. Elpriserna används för att värdera fastigheternas reducerade 
elkostnader och gör detta med hänsyn till prisökningen.  

4.2.4.4.1 Motivering till Lindhagensterrassens elpris 
Informationen om vilket elprisavtal som byggnaderna har för sin fastighetsel saknas. Detta 
verkliga elpris uppskattats därför med ett verkligt pris som erbjuds hos elhandlare för en 
byggnad med likvärdig konsumtion. Priset för fastighetselen utgår ifrån ettåriga fastprisavtal 
hos Vattenfall för kundkategorin företag. Priset som Vattenfall anger baseras på 
årsförbrukning och storleken på fastigheternas säkringar. Således kommer elpriset att vara 
individuellt för de olika byggnaderna. Eftersom information om storleken på säkringarna 
saknas blir årsförbrukningen den avgörande faktorn. Lindhagensterrassen 7-11, 17-21 samt 
27-33 har alla en årsförbrukning av fastighetsel under 150 000 kWh och får därför det fasta 
priset 92,63 öre/kWh (Vattenfall, 2013b). I detta pris ingår elkraft, påslag, elcertifikat, moms 
och energiskattskatt. Priset utan moms blir 74,1 öre/ kWh. Till detta måste nätavgifter 
uppskattas och adderas. Ur rapporten ”Bedömning av elnätsföretagens avgifter 2011” 
(Energimarkandsinspektion, 2012a) finns uppgifter om nätavgifterna för byggnader med 
förbrukning i den storleksordningen som är rådande hos både byggnaderna på 
Lindhagensterrassen och Lindhagensgatan. Nätavgifterna mellan 2004 och 2012 visas i 
Figur 20. 
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Figur 20. Utveckling av nätavgifter mellan 2004-2012(Energimarkandsinspektion, 2012a) 

Figur 20 visar summan av fasta och rörliga nätavgifter utan moms från år 2004 till år 2012, 
för konsumenter med årskonsumtioner av olika storlekar. Den blå linjen visar utvecklingen 
för den minsta kategorin förbrukare, den röda visar för de mellanstora förbrukarna och den 
gröna visar för den största kategorin förbrukare. Avgifterna är nominella och därmed ingår 
även inflationen i prisutvecklingen, vilken under denna tidsperiod har ett medelvärde på 2 % 
per år (Statistiska Centralbyrån, 2013). För år 2012 är nätavgifterna för den minsta 
årskonsumenten, vilken är i samma storleksordning som fastigheterna på 
Lindhagensterrassen, ungefär 33 öre/ kWh. För den största årskonsumenten, vilken är i 
samma storleksordning som fastigheterna på Lindhagensgatan, avläses nätavgifterna för 
2012 till 25 öre/kWh. Vid rätlinjig approximation för de mindre konsumenterna syns en 
ökning på ungefär 0,9 öre/år. För den större konsumenten är ökningen av nätavgifterna, 
enligt approximationen, ungefär 0,5 öre/år.  

För att få nätavgifterna från 2012 att kunna adderas till fastprisavtalet från år 2013, för 
Lindhagensterrassen, måste nätavgifterna prisjusteras enligt tidsskillnaden med angiven 
ökning. Resultatet blir ett elpris på 135 öre/kWh inklusive moms för de tre flerbostadshusen 
på Lindhagensterrassen.  

4.2.4.4.2 Motivering till elpriserna för Lindhagensgatan 
Vattenfall angav i maj 2013 ett ettårigt fastprisavtal på 42,8 öre7kWh för företags som 
förbrukar mellan 150 000 -500 000 kWh/ år (Vattenfall, 2013c). Detta pris inkluderar 
elkraft, elcertifikat och Vattenfalls påslag. Energiskatt på 29,3 öre/kWh och nätavgifter 
måste räknas in i slutpriset. Detta pris som beräknas gälla för Lindhagensgatan 100 och 86. 
Lindhagensgatan 98 har en årsförbrukning av el som överstiger 500 000 kWh/år och antas 
därför ingå ett annat fastprisavtal med Vattenfall. Detta ettåriga fastprisavtal avser ett pris på 
41,1 kr/kWh enligt anbud för maj 2013 och inkluderar elkraft, elcertifikat och Vattenfalls 
påslag (Vattenfall, 2013d). Även här tillkommer energiskatt och nätavgifter i slutpriset. För 
att uppskatta nätavgifterna för fastigheterna på Lindhagensgatan används avgiften för det 
mest närliggande referensobjektet i Figur 20. Nätavgiften är 25 öre/kWh och tidsjusteras 
med sin historiska ökning på 0,5 öre/ år, för att kunna adderas till fastprisavtalet. De totala 
elpris som erhålls för fastigheterna på Lindhagensgatan 100 och 86 blir 97,6 öre/kWh och 
95,9 öre/kWh för Lindhagensgatan 98.  
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4.2.4.4.3 Motivering till prisökningen på el och energiskatt 
Figur 21 visar elpriserna på Nord Pool, först för området SE och sedan för området SE3 från 
och med att elområderna infördes 2011. I figuren fås en bild av det senaste decenniets 
prisökning. 
 

 
Figur 21. Utvecklingen av spotpris under 2000-2012 

(Nordpool spot, 2013)  

Figur 21 visar nominella årsmedelvärden (öre/kWh) för spotpriserna av elkraft mellan 2000 
och 2012. Den infogade trendlinjen visar att priserna ökar med ungefär 2 öre/kWh och år 
från mätperiodens start. Denna prisökning inkluderar inflationen (Statistiska Centralbyrån, 
2013).”Prisutvecklingen för el i Sverige har ungefär varit nästan en fördubbling var tolfte 
år” (Söderholm & Landahl, 2012). Citatet stämmer överens med de nominella prisnivåerna 
som visas i Figur 21 och utgör därmed med tidsjusteringen som används i beräkningarna. 
 

 

Figur 22. Utvecklingen av energiskatten under 2000-2013 
 (Svensk Energi, 2012) 

Figur 22 visar det nominella värdet på energiskatten (öre/kWh) mellan år 2000 och 2013. 
Det är politiska beslut som föregår en ökning av energiskatten. I dagsläget finns det ingen 
information om att ännu en ökning är nära. Däremot visar den infogade trendlinjen en 
ökning på ungefär 1 öre/år, vilket inkluderar värdeökning och inflation.  
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4.2.4.5 Inkomst i samband med produktion 
Försäljning av el sker till en elhandlare, vilken i beräkningarna antas vara Vattenfall. Priset 
som Vattenfall låter anläggningsägarna sälja till, är Nord Pools spotpris justerat med ett 
avdrag på 4 öre/ kWh. Det råder en viss osäkerhet kring huruvida Vattenfall är villiga att 
köpa in el från högre säkringskunder med huvudsäkringar över 63 A. Efter installation av 
solcellsanläggningar är det möjligt att fastigheterna på Lindhagensgatan antas tillhöra denna 
kundkategori. Däremot anger Fortum, som i fallstudien behandlas som ett elnätsföretag, att 
företaget köper in el från högre säkringskunder till samma pris som Vattenfall (Fortum, 
2013). 
 
För att låta det pris som den producerade elen kan säljas till, följa de tim- och 
årstidsvariationer som sker på elbörsen, används timvärdet (öre/kWh) från försäljningen 
(elområde SE3) på Nord Pool under 2012 som utgångsvärde. År 2012 är inte känt som ett 
ytterlighetsår för elkraftspriser, på det vis som till exempel år 2011 och vintern 2002 till 
2003 är (Damsgaard och Green, 2005).  
 

 
Figur 23. Spotpriser 2012 (Nordpool Spot, 2013) 

Figur 23 visar Nord Pools spotpriser (kr/kWh) för elområde SE3 under år 2012. Trots att år 
2012 inte är känt som exceptionellt ur elprissynpunkt syns det att priset är avvikande högt 
vid två tillfällen; i början av februari samt i början av december. Hur dessa extremvärden 
påverkar resultatet från det ekonomiska beräkningsblocket utreds i diskussionen av 
resultatet.  
 
I de fall då elcertifikatsystemet tillämpas erhålls ersättning för sålda elcertifikat. 
Prisutvecklingen för dessa framgår i Figur 24. 
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Figur 24. Utvecklingen av elcertifikatpriser under 2006-2013 

(Ekonomifakta, 2013) 

Figur 24 redovisar priserna på elcertifikat sedan incitamentets införande år 2006 
(Ekonomifakta, 2013). Systemet är förhållandevis ungt, periodiserat och kvotplikterna är 
politiskt bestämda. Av dessa anledningar används ett medelpris på certifikaten från hela 
perioden. Inkomsten per certifikat sätts till 232 kr och är ett pris som utvecklas enligt ansatt 
inflationsränta på 2 %. Känsligheten hos resultatet för förändringar av elcertifikatpriset 
utreds i känslighetsanalysen. Elproducenten erhåller ett elcertifikat för varje MWh som 
solcellerna producerar och eftersom mätningen sker efter växelriktaren är det omvandlad 
energi från det totala systemet som ligger till grund för den mängd elcertifikat som erhålls. 
Elcertifikatssystemet är aktuellt under de 15 första åren av anläggningens livslängd. 
 
För den el som matas ut på nätet kan byggnaderna erhålla nätnytta från Fortum. Nätnyttan är 
3,9 öre/kWh för fastigheterna på Lindhagensgatan och ungefär 4,9 öre/kWh (med moms) för 
fastigheterna på Lindhagensterrassen (Fortum, 2013). Även detta pris utvecklas enligt ansatt 
inflationsränta. 
 
Ursprungsgarantier behandlas inte som en inkomstmöjlighet eftersom data över pris och 
prisutveckling på ursprungsgarantier för solel saknas. Även insatta i branschenanger priset 
som okänt (Stridh, 2011c). Hur stort restvärde anläggningen har då den inte längre kan 
producera el är i detta fall okänt och ingen hänsyn tas därför till restvärde i beräkningarna. 

4.2.4.6 Kostnader i samband med produktion 
I investeringskalkylen ingår det varje år löpnade kostnader för innehav och brukande av 
solcellsanläggningen. Dessa listas i Tabell 7 och där framgår det även hur 
inflationsjusteringen sker. För fastigheterna på Lindhagensterrassen används priser med 
moms och för fastigheterna på Lindhagensgatan används priser utan moms.  
 
De löpnade kostnaderna som är gemensamma för alla byggnader och alla scenarier är 
underhållskostnader och byte av växelriktare. Solcellsanläggningen är i litet behov av 
underhåll och kostnaden för underhåll utgöras av en årlig kontroll av längden en timme 
utförd av licenserad elektriker eller motsvarande fackman. Kostnaden för en timmes kontroll 
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baseras på den arbetskostnad per timme som angavs för installationen. Kostnader för 
underhåll av anläggningen sätts till 1 000 kr/ år och anläggning för de mindre 
anläggningarna på Lindhagensterrassen och 2 400 kr/år och anläggning utan moms för de 
större anläggningarna på Lindhagensgatan. Kostnaden för byte av växelriktare tillkommer 
vid år 15 och år 30. Den utgörs av växelriktarnas priser vid installation samt en 
installationskostnad på 1 000 kr/tillfälle (800 kr/tillfälle exklusive moms). För de scenarier 
som behandlar anläggningsägaren som en inmatningskund, tillkommer kostnaden för ett 
inmatningsabonnemang. Denna kostnad är bestämd av Fortum, fastigheternas elnätsföretag, 
till 780 kr/år (Fortum, 2013) för fastigheterna på Lindhagensterrassen. Fastigheterna på 
Lindhagensgatan har installerade toppeffekter på över 43,5kW och blir därmed skyldiga att 
betala en högre årlig avgift för inmatningsabonnemanget. Denna är 1 440 kr utan moms 
(Fortum, 2013).  
 
Vid scenarier där elcertifikatsystemet används tillkommer en årlig kostnad inrapportering i 
Cesar. Kostnad för årlig inrapportering till Cesar anges av SolEl-programmet vara ungefär 1 
200 kr (960 kr exklusive moms) (SolEl-programmet, u.d.c) och gälla för de första 15 åren av 
anläggningens driftstid. Här antas det att anläggningsägaren, anställd på företag eller 
medlem i bostadsrättsförening, klarar av att utföra denna inrapportering utan betald hjälp.  
 
Enligt skatteregler för bostadsrättsföreningar som utövar näringsverksamhet är dessa 
skyldiga att betala mervärdesskatt till staten på sin försäljning. Detta ger även 
bostadsrättsföreningarna möjligheten att kvitta moms på inköp gjorda för att kunna bedriva 
försäljning mot moms på sålda varor, i de fall då det sker försäljning (Skatteverket, 2013a) 
(Hedström & Stridh, 2009). Momsen på de sålda varorna kan då användas till att reducera 
momsen på inköpen, med samma belopp. Kombinationen av momskvittning för försäljning 
och inköp anpassas efter aktuellt scenario. Av den anledningen inkluderas moms i alla 
berörda poster vid kalkylering för byggnaderna på Lindhagensterrassen. För 
Lindhagensterrassen gäller därmed att:  
 
För scenario 1 kan moms på nätnytta kvittas mot moms på underhållskostnader och byte av 
växelriktare. För scenario 2 kan moms på nätnytta och såld el kvittas mot moms på 
underhållskostnader, byte av växelriktare samt på inmatningsabonnemang. För scenario 3 
kan moms på nätnytta, såld el, ersättning för elcertifikat kvittas mot moms på 
underhållskostnader, avgifter för registrering och innehav av Cesarkonto, byte av 
växelriktare samt på inmatningsabonnemang.  
 
För de kalkyler som rör fastigheterna på Lindhagensgatan exkluderas momsen ur alla 
berörda poster, då det förutsätts att kvittning av denna sker och att detta sker i ett 
sammanhang som ligger utanför ramen på denna studie (företagens bokföringar).  
 
Enligt energiskattelagen och tolkning av denna måste näringsidkare och 
bostadsrättsföreningar betala energiskatt, även om elproduktion inte är den huvudsakliga 
sysslan. I Stockholms kommun är energiskatten 29,3 öre/kWh (Skatteverket, 2013c) och 
följer en utveckling hämtad från den rätlinjiga approximationen i Figur 22. Varje passerat år 
innebär en skatteökning på ungefär 0,9 öre.  
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5 Resultat och diskussion 
Nedan presenteras studiens resultat för integrering av solceller på Nordvästra Kungsholmen. 
Efter presentationen av resultatet kommer en känslighetsanalys som bidrar till de slutsatser 
som därefter kan dras.  

5.1 El från solcellssystemen 
Figur 25 visar den energi fördelat över första produktionsåret som kan erhållas ur 
solcellsanläggningen på Lindhagensgatan 7-11. Energiproduktionen är som störst under maj 
till och med juli, vilket stämmer överens med Figur 8 i kapitlet 3.2.7 Befintliga 
anläggningar. Enligt GInormalår inträffar den timme då solinstrålningen har högst medeleffekt 
under maj månad, vilket inte framgår av figur 25. Detta innebär att solcellssystemets effekt 
når sitt högsta värde under maj. Detta gäller för alla studieobjekten. Anläggningen på 
Lindhagensterrassen 7-11 är den minsta som ingår i studien. Toppeffekten på 10 kW uppnås 
aldrig. Detta innebär att inget värde i matrisen GIinkommande för Lindhagensterrassen 7-11, 
varken uppnår eller överstiger GIgräns. Eftersom verkningsgraden för solcellerna sjunker 
varje år, sjunker även den mängd energi som kan fås ur systemet efter det första året.  
 
 

 
Figur 25. Energi från det nya solcellssystemet på Lindhagensterrassen 7-11 

Den största anläggningen är den på Lindhagensgatan 86, vilken har en toppeffekt på 188 
kW. Figur 26 visar den mängd energi som anläggningen på Lindhagensgatan 86 kan 
omvandla under det första produktionsåret. Fördelningen av energin över året är densamma 
som för den på Lindhagensgatan 7-11 och övriga anläggningar som ingått i studien. 
Systemets toppeffekt uppnås inte i det här fallet heller, vilket är väntat då 
solinstrålningskoefficienten är lägre än hos Lindhagensterrassen 7-11. 
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Figur 26. Energi från anläggningen på Lindhagensgatan 86 

Anledningen till att toppeffekten, och där med GIgräns, inte uppnås hos någon av 
byggnaderna är att det högsta värdet i matrisen GInormalår är 655 W/m2. Under SMHIs 
mätperiod mellan 1983 och 2011 var den högsta uppmätta medeleffekten för en timme 907 
W/m2. Skillnaden mellan angiven toppeffekt vid installation, Wp, och solcellernas aktuella 
toppeffekt kommer att öka med åren eftersom verkningsgraden sjunker. Eftersom tidssteget 
är hela år ansågs det lämpligt att lägga förslitningen av solcellen initialt, vilket innebär att 
produktionen inleds med nedsatt verkningsgrad. Detta framgår när man jämför förhållande 
mellan systemets högsta levererade effekt (118kW) och initial toppeffekt (188 kW) med 
högsta instrålning under året (655W/m2) och den instrålning som utgör STC (1000W/m2) (se 
bilaga 2 för STC). Skillnaden motsvarar den procentenhet som verkningsgraden minskar 
med under ett år. I känslighetsanalysen testas övrig inverkan av denna förskjutning. 
 
Den energi som anläggningen på Lindhagensterrassen 7-11 kan ta tillvara på under år ett 
uppgår till 9 600 kWh, vilket innebär att denna anläggning kan omvandla 141 kWh/m2 
solcell under första året. Detta värde kan jämföras med de i Tabell 9 som innehåller de 
övriga anläggningarnas elproduktion per kvadratmeter solcell första året. 

 
Tabell 9. Producerad el per kvadratmeter solcell första året 

Anläggning Producerad el per 
kvadratmeter solcell 
första året (kWh/m2) 

Lindhagensterrassen 7-11 141 
Lindhagensterrassen 17-21 142 
Lindhagensterrassen 27-31 142 
Lindhagensgatan 86 136 
Lindhagensgatan 98 136 
Lindhagensgatan 100 136 
 
Tabell 9 visar vilken energi per kvadratmeter som solcellsanläggningarna omvandlar under 
första året. Anledningen till att Lindhagensterrassen 7 -11 har en lägre produktion per 
kvadratmeter än grannfastigheterna på samma gata, är för att olika växelriktarmodeller 
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resulterar i olika systemverkningsgrader. Anledningen till att olika växelriktarmodeller 
används är för att solcellsinstallationerna varierar i storlek. På Lindhagensterrassen upptar 
en befintlig anläggning en del av den tillgängliga takytan vilket gör att den anläggningen 
som används i studien blir mindre än hos grannfastigheterna, trots identiska tak.  
 
Värdena i Tabell 9 ligger nära det riktvärde på 150 kWh/m2 som Direct Energy använder vid 
projektering av solcellsanläggningar (Direct Energy, 2013a). Det ligger även nära riktvärdet 
135 kWh/m2 och år som Bengt Stridh anger för en normal kristallin solcell (Stridh, 2012). 
Skillnaderna mellan gatornas producerade el per kvadratmeter i Tabell 9, är en följd av vilka 
riktningar modulerna har då de installerats på taket. Solcellerna på de tre flerbostadshusen är 
installerade på ett lätt lutande tak med vridning från söderläge, vilket resulterar i att θ = 1,04. 
På kontorsbyggnaderna är solcellern installerade på platta tak där θ=1. Resultatet blir 
därmed att anläggningarna på Lindhagensterrassen kan producera mer el per kvadratmeter 
och år, än de på Lindhagensgatan.   
 
Studien visar att det finns möjlighet att under ett år omvandla mer solenergi till elektrisk 
energi per kvadratmeter solcell (Tabell 9) än vad fastigheterna förbrukar per kvadratmeter 
och år (Tabell 1). GInormalår ger en årlig instrålning på ungefär 990 kWh/m2, vilket är nära 
värdet 950 kWh/m2 i Figur 3 (kapitel 3.1 Solenergi). Däremot är effekten från solen sällan så 
hög att solcellens fulla potential utnyttjas. Vid kännedom av vad solen kan leverera för 
effekt och energi, kan val och anpassning av ansluten last leda till att solen utnyttjas 
optimalt.  

5.2 Täckningspotential 
I Tabell 10 anges både hur stor elförbrukning fastigheterna har och hur stor del av denna 
som kan täckas av el från solcellerna under det första året.  
 

Tabell 10. Andel av fastighetselen som kan täckas av el från solceller första året 

Anläggning Fastighets el 
(kWh) 

Energi från 
solceller första 
året (kWh) 

Andel av 
fastighetselen som 
kan täckas av el från 
solceller första året 

Lindhagensterrassen 7-11 134 200 9 600 7 % 
Lindhagensterrassen 17-21 125 100 16 200 13 % 
Lindhagensterrassen 27-31 115 500 16 200 14 % 
Lindhagensgatan 86 396 200 173 300 44 % 
Lindhagensgatan 98 514 700 52 700 10 % 
Lindhagensgatan 100 405 400 59 000 15 % 
 
Som Tabell 10 visar har anläggningen på Lindhagensgatan 86 potential att täcka 44 % av 
fastighetselen, medan anläggningen på Lindhagensgatan 7-11 endast kan täcka runt 7 %. Det 
bör dock nämnas att det redan finns en solcellsanläggning på taket på Lindhagensterrassen 
7-11 som inte är medräknad i denna studie. Vidare har även anläggningen på 
Lindhagensgatan 86 ej möjlighet att låta all produktion från solcellerna täckas av 
fastighetselen, vilket visas och diskuteras under Figur 28. Av den anledningen blir den 
verkliga andelen av konsumtion som täcks av produktion, inte densamma som 
täckningspotentialen. Övriga anläggningar har potential att täcka mellan 10-15 % av 
fastighetselen. Hur stor andel av fastighetselen som kan täckas av el från solceller beror av 
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anläggningens produktion och fastighetens konsumtion. Som följd av detta finns det inget 
riktmärke för vad som bör uppfyllas. Ur klimatsynpunkt är dock ett lämpligt mål att täcka så 
stor del av energianvändningen som möjligt, men ur ett större systemperspektiv komplicerar 
ekonomiska aspekter optimeringsmöjligheten.  
 
 

 

Figur 27. Mängd effekt som måste täckas från elnätet för Lindhagensterrassen 7-11 

Figur 27 visar hur mycket el hos Lindhagensterrassen 7-11 som månadsvis måste fås från 
elnätet. Under ett år täcks 7 % av elbehovet av solcellernas elproduktion och Figur 27 visar 
hur denna täckningspotential är koncentrerad till sommarmånaderna. Andelen av 
energibehovet per månad som kan täckas av solcellerna, är således säsongsberoende.  
 

 
Figur 28. Mängd el per timme som måste tas från elnätet för Lindhagensgatan 86 

Figur 28 visar energi per timme som måste köpas in från elnätet hos Lindhagensgatan 86 
under första produktionsåret. Under sommarmånaderna, huvudsakligen maj till och med juli, 
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kan solcellsanläggningen ta tillvara på mer energi än vad som används i byggnaden. Detta 
resulterar i att el kan säljas till nätet. De negativa värdena utgör timmar då 
solcellsanläggningen arbetar vid en effekt som överskrider fastighetens momentana behov 
och under dessa timmar produceras el som förs ut på elnätet till försäljning. Om Figur 28 
istället skulle plottas med samma antal punkter som Figur 27, skulle de negativa timvärdena 
inte visas. Skillnaden mellan energibehovet per månad och den ackumulerade produktionen 
från solcellerna under samma tid, blir alltid positiv. Av denna anledning innehåller Figur 28 
det höga antalet mätpunkter.  

5.3 Undvikt elinköp 
Något som innefattar alla anläggningar är att mängden el som köps från nätet kan reduceras i 
och med installation av solceller. Detta kommer att ge positiv inverkan på klimatet då 
elektriciteten som förbrukas i Sverige stundvis kommer från fossila bränslen. När priset är 
högt på elbörsen, vilket vanligen inträffar under dagen då efterfrågan är stor, säljs el som 
producerats till högre marginalkostnad och oftast kommer från förbränning av fossila 
bränslen (Råvarumarknaden, 2012). Enligt kapitel 3.2.8 Hållbarhetsperspektiv ersätter varje 
producerad kWh solel ett inköp från elnätet som reducerar koldioxidutsläppen med 700 
gram. Däremot anger inte källan (Fortum, 2012) vilken elproduktionssamansättning, vilken 
utgör den elproduktion, som motsvarar utsläpp på 700 gram per kWh. Eftersom 
elproduktionssamansättningen varierar i Sverige bör värdet 700 gram inte behandlas som ett 
exakt värde på utsläppsreduktionen per producerad kWh solel.  
 
Den mängd energi som fastigheterna slipper köpa in, då den fås från solcellerna, återfinns 
för fem av sex fastigheter, i Tabell 10 under ”Energi från solceller första året”. Dessa 
värden utgör den totala producerade elen från anläggningarna. I det sjätte fallet, för 
anläggningen på Lindhagensgatan 86, går en del av den producerade elen ut på nätet för 
försäljning. Den mängd el som matas ut på nätet räknas bort från första årets elproduktion 
energin och det undvikta elinköpet för Lindhagensgatan 86 blir därefter 130 500 kWh. 
Beroende på hur mycket el som går att undvika att köpa in och på vad elen kostar vid inköp, 
kan utgifterna för inköp av el reduceras olika mycket. I Tabell 11 finns det angivet hur stora 
dessa kostnadsbesparingar blir under det första produktionsåret.  

Tabell 11. Kostnadsbesparing för undvikt elinköp  

Anläggning Kostnadsbesparing det 
första året (kronor) 

Lindhagensterrassen 7-11 11 000 
Lindhagensterrassen 17-21 18 000 
Lindhagensterrassen 27-31 18 000 
Lindhagensgatan 86 89 000 
Lindhagensgatan 98 37 000 
Lindhagensgatan 100 42 000 
 
 
Ur Tabell 11 framgår det att kostnadsbesparingarna för Lindhagensgatan 86 mer än dubbelt 
så stora som för övriga anläggningar. Detta är en följd av att elproduktionen har högst 
täckningsgrad på denna adress. Känsligheten hos resultatet till följd av förändrad 
elprisutveckling testas i känslighetsanalysen.  
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Kostnadsbesparingen kommer att förändras med tiden. Elprisökningen, representerad av 
värde- och inflationsökning, kommer att ha positiv inverkan på besparingens värde medan 
systemets sjunkande verkningsgrad kommer att ha negativ inverkan på besparingarna. Hur 
denna utveckling väntas ske framgår i Figur 29.  
 
 

 
Figur 29. Undvikt elkostnad per år för Lindhagensterrassen 100 

Figur 29 visar hur kostnadsbesparingarna för el i kronor förändras under anläggningens 
livslängd hos Lindhagensgatan 100. Det framgår att inflationen och värdeökningen på 
elektricitet har större inverkan på utvecklingen än vad solcellernas avtagande verkningsgrad 
har. 

5.4 Försäljning 
För de anläggningar som ingått i studien är det endast en, Lindhagensgatan 86, som är 
dimensionerad på ett sätt som gör att den kan släppa ut energi till nätet. Det första året har 
denna anläggning möjlighet att släppa ut 41 900 kWh el, vilket innebär en inkomst på cirka 
11 000 kronor. Det förekommer ingen försäljning till de pristoppar som framgick ur Figur 
23 i kapitel 4.2.4.5 Inkomst i samband med produktion. Anläggningen på Lindhagensgatan 
86 får även ersättning för nätnytta, vilken första året är cirka 2 000 kronor. Dessa inkomster 
blir totalt 13 000 kronor. Eftersom övriga byggnader förbrukar all den el som solcellerna 
producerar kan dessa inte mata ut något på elnätet och får därför ingen inkomst för vare sig 
nätnytta eller försäljning av el.  
 
Om elen som beräknas gå till försäljning hos Lindhagensgatan 86 hade kunnat användas i 
byggnaden istället, skulle detta inneburit 41 0000 kronor i undvikt elkostnad. Skillnaden 
mellan de två inkomstmöjligheterna är 28 000 kronor, till fördel för intern användning. Att 
bygga anläggningar som har potential att producera mer el än vad byggnaden förbrukar, 
innebär därmed att det ekonomiska resultatet per omvandlad kWh sjunker. Detta skulle 
kunna se annorlunda ut med årlig nettodebitering, vilket testas i känslighetsanalysen. 
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5.5 Elcertifikat 
Hur stor inkomsten blir från elcertifikatförsäljningen, beror på hur mycket el anläggningarna 
producerar. I Tabell 12 anges hur mycket el som de olika anläggningarna producerar och hur 
stor inkomsten blir vid försäljning av elcertifikaten.  
 

Tabell 12. Inkomst från försäljning av elcertifikat första året 

Anläggning Energi från 
solceller (kWh) 

Inkomst från försäljning av 
elcertifikat första året (kronor) 

Lindhagensterrassen 7-11 9 600 3 000 
Lindhagensterrassen 17-21 16 200 5 000 
Lindhagensterrassen 27-31 16 200 5 000 
Lindhagensgatan 86 173 400 41 000 
Lindhagensgatan 98 52 700 13 000 
Lindhagensgatan 100 59 000 14 000 
 
Ur Tabell 12 framgår det att de mindre anläggningarna säljer elcertifikat till ett värde om 
högst 5000 kronor under första produktionsåret. För dessa anläggningar överstiger inte 
inkomsterna summan av investeringskostnaden och årets löpande utgifter för att delta i 
certifikatsystemet under första produktionsåret. Kostnaderna presenterades i kapitel 4.2.4.2.1 
Motivering till livslängd och kostnader i grundinvesteringen respektive 4.2.4.6 Kostnader i 
samband med produktion. De motsvarar en investeringskostnad på 6 000 kr och en årlig 
avgift på 1 200 kr. Anläggningarna på Lindhagensterrassen får återbetalningstider för 
elcertifikatsystemet på tre respektive två år, vilket motsvarar ungefär 30 sålda certifikat. 
Detta är mer än de åtta elcertifikat som motsvarar återbetalning för uppkoppling och 
utrustning för elcertifikatsystemet och anges av SolEl-programmet (SolEl-programmet, 
u.d.c). Skillnaden är troligen en följd av olika försäljningspriser i beräkningarna. Åtminstone 
fem certifikat måste erhållas om året för att täcka kostnaderna för innehav av Cesarkonto. 
Hur avgörande inkomsten från försäljning av elcertifikat är för lönsamheten utvärderas i 
känslighetsanalysen.  

5.6 Ekonomisk lönsamhet 
Enligt nuvärdesmetoden är en investering lönsam om nettonuvärdet är positivt. Därmed 
anses föreslagna investeringar med en livslängd på 40 år vara lönsamma för alla scenarier 
hos Lindhagensterrassen 17-21, Lindhagensterrassen 27-31, Lindhagensgatan 100, 98 och 
86. Detta framgår av Tabell 13-18. 
 
För de tre bostadshusen anges resultat för tre olika scenarier i Tabell 13-15. Eftersom 
systemen är identiska för Lindhagensterrassen 17-21 och 27-31, kommer dess resultat att 
vara lika. Scenarierna medför olika kostnader för grundinvestering samt olika löpande 
kostnader och därför varierar resultatet.  
 

Tabell 13. Ekonomisk lönsamhet för Lindhagensterrassen 7-11 

Lindhagensterrassen 7-11 Egenproducent  Inmatningskund 
med elcertifikat 

Inmatningskund 
utan elcertifikat 

Investeringskostnad, Inetto, kronor 158 000 162 000 158 000 
Nettonuvärde, kronor -7 000 -11 000 -23 000 
Nollpunkt, år Efter mer än 40 år Efter mer än 40 år Efter mer än 40 år 
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Tabell 13 visar det ekonomiska resultatet för installation av solceller på Lindhagensgatan 7-
11. Det framgår det att en investering inte är lönsamt för något scenario. Detta är på grund 
av att anläggningen är liten och levererar liten mängd energi i jämförelse med de övriga 
anläggningarna, men ändå kräver samma löpande kostnader och proportionella 
grundinvesteringskostnad. Att egenproducent är det mest fördelaktiga fallet, visar att 
kostnaden för inmatningsabonnemang och elcertifikatshantering belastar kalkylen.  
 

Tabell 14. Ekonomisk lönsamhet för Lindhagensterrassen 17-21 

Lindhagensterrassen 17-21 Egenproducent  Inmatningskund 
med elcertifikat 

Inmatningskund 
utan elcertifikat 

Investeringskostnad, Inetto, kronor 257 000 261 000 257 000 
Nettonuvärde, kronor 25 000 34 000 9 000 
Nollpunkt, år 33 27 37 
 

Tabell 15. Ekonomisk lönsamhet för Lindhagensterrassen 27-31 

Lindhagensterrassen 27-31 Egenproducent  Inmatningskund 
med elcertifikat 

Inmatningskund 
utan elcertifikat 

Investeringskostnad, Inetto, kronor 257 000 261 000 257 000 
Nettonuvärde, kronor 25 000 34 000 9 000 
Nollpunkt, år 33 27 37 
 
Tabell 14 och 15 visar det ekonomiska resultatet för installation av solceller på 
Lindhagensgatan 17-21 och 27-31. Investeringarna blir lönsamma för alla scenarier. Det 
framgår att anläggningarna får högst nettonuvärde, 34 000 kr, i fallet som inmatningskund 
med elcertifikat. Detta kan jämföras med grannfastigheten och dess något mindre 
anläggning som får högst nettonuvärde för scenariot egenproducent (Tabell 13). 
Förhållandet mellan inkomst och kostnad för elcertifikatsystemet är mer gynnsamt hos de 
större anläggningarna på Lindhagensterrassen. Det näst mest lönsamma scenariot hos dessa 
fastigheter är egenproducent, vilket även hos dessa indikerar på att avgifterna för att vara 
inmatningskund är betungande. Nollpunkten visar att anläggningarna kan betraktas som 
återbetalda efter 27 år som lägst.   
 

Tabell 16. Ekonomisk lönsamhet för Lindhagensgatan 86 

Lindhagensgatan 86 Inmatningskund med elcertifikat 
Investeringskostnad, Inetto, kronor 2 321 000 
Nettonuvärde, kronor 67 000 
Nollpunkt, år 38 
 
Tabell 16 visar det ekonomiska resultatet för investering av en solcellsanläggning på 
Lindhagensgatan 86. Nettonuvärdet på 67 000 kr anger att investeringen är lönsam. 
Investeringskostnaden för anläggningen är dock så hög att bidraget passerar den maximala 
gränsen på 1,2 miljoner kronor. Detta bidrar till den mest avlägsna nollpunkten bland alla 
lönsamma fall och anläggningar. I känslighetsanalysen utreds därför en förskjutning av 
bidragsgränsens inverkan på resultatet. Som diskuterades i avsnittet 5.4 Försäljning erhålls 
ett högre värde på elen i de fall då den kan förbrukas inom byggnaden, än när den säljs ut på 
nätet. Detta påverkar nettonuvärdet negativt för denna anläggning och indikerar, 
tillsammans med att bidragsgränsen är uppnådd, på en överdimensionerad anläggning.  
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Tabell 17. Ekonomisk lönsamhet för Lindhagensgatan 98 

Lindhagensgatan 98 Inmatningskund med elcertifikat 
Investeringskostnad, Inetto, kronor 707 000 
Nettonuvärde, kronor 29 000 
Nollpunkt, år 37 
 
Tabell 17 visad det ekonomiska resultatet för investering av solcellsanläggning på 
Lindhagensgatan 98. Investeringen får ett nettonuvärde på 29 000 och är därmed en lönsam 
investering. Nollpunkten inträffar efter 37 år.  
 

Tabell 18. Ekonomisk lönsamhet för Lindhagensgatan 100 

Lindhagensgatan 100 Inmatningskund med elcertifikat 
Investeringskostnad, Inetto, kronor 787 000 
Nettonuvärde, kronor 63 000 
Nollpunkt, år 34 
 
Tabell 18 visad det ekonomiska resultatet för investering av solcellsanläggning på 
Lindhagensgatan 100. Nettonuvärdet 63 000 kr visar att investeringen är lönsam. Denna 
investering är den, bland kontorshusen, som har nollpunkten närmast investeringstillfället. 
Vid jämförelse av värdena i Tabell 17 och 18 framgår det att nettonuvärdet är mer än 
dubbelt så stort hos Lindhagensgatan 100, trots att kostnaderna för grundinvesteringarna är 
relativt lika. Vidare framgår det av Tabell 3 i kapitel 4.2.1.1. Antaganden att det skiljer 30 
installerade moduler mellan Lindhagensgatan 98 och 100, vilket motsvarar 12 % av antalet 
moduler hos Lindhagensgatan 98. I Tabell 8 syns det att Lindhagensgatan 100 har högre 
inköpspris för el. Alltså gör de 30 extra modulerna, tillsammans med ett 1,7 öre/kWh högre 
elpris, att nettonuvärdet för Lindhagensgatan 100 mer än fördubblas jämfört med sin 
likvärdiga granne. 
 
Det som är gemensamt för alla lönsamma investeringar är att scenariot inmatningskund med 
elcertifikat är det ekonomiskt mest fördelaktiga. Tabell 14 och 15 visar att deltagande i 
elcertifikatsystemet ökar nettonuvärde med 25 000 kr samt flyttar nollpunkten 10 år närmare 
investeringstillfället. Att erhålla detta högre resultat med hjälp av elcertifikatsystemet 
innebär dock en högre risk. Risken motsvarar inkluderingen av ytterligare en osäker variabel 
i beräkningarna. Inverkan på förändringar i elcertifikatspriset utreds i känslighetsanalysen. 
Ett annat genomgående resultat bland de lönsamma investeringarna är att nollpunkten ligger 
närmare det år som utgör slutet på anläggningens livslängd, än investeringstillfället. 
Livslängdens inverkan på resultatet diskuteras i avsnittet livslängd i känslighetsanalysen.  
 

Tabell 19. Kapitalvärdekvot för investeringarna 

Fastighet Egenproducent  Inmatningskund 
med elcertifikat 

Inmatningskund 
utan elcertifikat 

Lindhagensterrassen 7-11    
Lindhagensterrassen 17-21 0,10 0,13 0,04 
Lindhagensterrassen 27-31 0,10 0,13 0,04 
Lindhagensgatan 86  0,03  
Lindhagensgatan 98  0,04  
Lindhagensgatan 100  0,08  
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Tabell 19 visar kapitalvärdekvoten för de lönsamma investeringarna. Kapitalvärdkvoten 
utgörs av förhållandet mellan nettonuvärdet och grundinvesteringen. Detta är ett sätt att 
jämföra de olika investeringarna, vilket kan vara intressant för kapitalsvaga investerare. 
Resultatet visar att bostadsrättsföreningarna har tillgång till de investeringarna med högst 
kapitalkvot, vilket är bra då dessa antagligen är kapitalsvagare än fastighetsägare. Att den 
lägsta kapitalvärdekvoten erhålls för anläggningen på Lindhagensgatan 86, som passerade 
bidragstaket och har en grundinvesteringskostnad på över två miljoner, är inte förvånande. I 
kronor har dock Lindhagensgatan 86 högst nettonuvärde av alla byggnader och scenarier. 
 
En diskussion kring om det är rättvist att behandla en solcellsanläggning som en investering, 
vilken förväntas generera ett så högt nettonuvärde som möjligt, kan föras. Det beror på om 
solcellsanläggningen till största del ska uppfattas som ett sätt att generera 
inbetalningsöverskott på eller som enbart en produktionsmetod för elektricitet. Även om 
nettonuvärdet är lågt kvarstår de klimatpositiva aspekterna som investeringen medför. 
Däremot innebär ett lägre nettonuvärde att investeringen har mindre motståndskraft mot 
förändring av de faktorer som behandlas i känslighetsanalysen. Huruvida en installation med 
lågt nettonuvärde kan rekommenderas, beror till viss del på investeraren och vederbörandes 
ekonomiska situation.  

6 Känslighetsanalys 
I detta avsnitt testas de faktorer som påverkar resultaten i föregående kapitel. Känsligheten i 
modellen testas på anläggningarna som tagits fram för Lindhagensterrassen 27-31 och 
Lindhagensgatan 98. Känslighetstesterna för Lindhagensterrassen 27-31 motsvaras av 
testerna för Lindhagensterrassen 17-21, då det enda som skiljer dessa investeringar är 
täckningspotentialen och effektfördelningen över dygnet. Eftersom anläggningarna inte 
överproducerar påverkas inte resultaten som känslighetstestas av att fastigheterna har något 
olika energianvändning. Då Lindhagensgatan 86 är avvikande i mängd producerad el och 
inkomst från såld el, utvärderas känsligheten även på denna anläggning när det anses 
lämpligt. De känslighetstester som genomföras är:  
 
Känslighetstester 

• Temperaturförändring 
• Förändring av verkningsgrad 
• Högre modulkostnad 
• Annan typ av modul 
• Framflyttning av modulförslitning 
• Reduktion av yta 
• Optimum 
• Kortare livslängd 
• Kalkylränta, 7 % 
• Kalkylränta, 8 % 
• Lägre grundinvesteringskostnad 
• Bidrag, utan bidrag 
• Bidrag, utan övre gräns 
• Ökning av elprisutveckling med 50 % 
• Reduktion av elprisutveckling med 50 % 
• Elcertifikatpris 300kr 
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• Elcertifikatpris 140 kr 
• Ökning av spotprisökning med 50 % 
• Reduktion av spotprisökning med 50 % 
• Årsvisnettodebitering 

6.1 Temperaturförändring 
Genom att en ofördelaktig temperatur på modulerna antas råda över hela produktionstiden 
och ständigt försämra verkningsgraden, framgår det att temperaturen påverkar resultatet 
negativt. IBC Polysol 230 har en temperaturkoefficient, Tc, på 0,4 % / °C (se bilaga 2). Om 
en modultemperatur på 50 °C antas råda över hela året, reduceras verkningsgraden för 
solcellsmodulen med 10 % enligt Ekvation 1 i kapitel 3.2.4 Verkningsgrad och förluster. 
Det är inte troligt att modulens temperatur uppnår 50 °C under hela året, men kan vara 
gällande för dagar under sommarmånaderna då solcellsanläggningen kan producera mest 
energi. Detta test ger ett ”värsta fall” ur synvinkeln för produktion. Tabell 20 ch 21 visar 
resultaten.  
 

Tabell 20. Temperaturförändring, Lindhagensterrassen 27-31 

Lindhagensterrassen 27-31 Egenproducent  Inmatningskund 
med elcertifikat 

Inmatningskund 
utan elcertifikat 

Nettonuvärde, kronor -14 000 -9 000 -30 000 
Nollpunkt, år Efter mer än 40 år Efter mer än 40 år Efter mer än 40 år 
Producerad el första året, kWh 14 600 14 600 14 600 
 
Tabell 20 visar känslighetstest av modultemperaturen för investeringar på 
Lindhagensterrassen 27-31 uppdelat på olika fall. Inget av fallen ger en lönsam investering. 
Fallet med inmatningskund och elcertifikat drabbas av den största reduceringen vilken av 
nettonuvärdet. Nettonuvärdet sjunker då med 43 000 kr, men investeringen uppvisar ändå 
bäst resultat. Det är inkomsterna från elcertifikatförsäljningen som gör detta scenario bättre 
än de andra.  
 

Tabell 21. Temperaturförändring, Lindhagensgatan 98 

Lindhagensgatan 98 Inmatningskund med elcertifikat 
Nettonuvärde, kronor -76 000 
Nollpunkt, år Efter mer än 40 år 
Producerad el första året, kWh 47 000 
 
Tabell 21 visar känsligheten av modultemperaturen hos investeringen på Lindhagensgatan 
98. Nettonuvärdet reduceras med 105 000 kr och investeringen blir inte lönsam. 

6.2 Förändring av verkningsgrad  
Det ursprungliga resultatet har beräknats med en initial verkningsgrad på 14,5 %. För att 
testa känsligheten på denna variabel används här en verkningsgrad på 17,3 %. Detta 
påverkar hur mycket el som kan produceras. Resultaten visas i Tabell 22 och 23. 
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Tabell 22. Förändring av verkningsgrad, Lindhagensterrassen 27-31 

Lindhagensterrassen 27-31 Egenproducent  Inmatningskund 
med elcertifikat 

Inmatningskund 
utan elcertifikat 

Nettonuvärde, kronor 100 000 117 000 85 000 
Nollpunkt, år 21 18 22 
Producerad el första året, kWh 19 300 19 300 19 300 
 
Tabell 22 visar hur resultatet påverkas av en förändring av solcellsmodulens verkningsgrad 
för Lindhagensterrassen 27-31. Verkningsgraden är högre än den ursprungliga och 
investeringarna blir därför fortfarande lönsamma. I fallet med inmatningskund med 
elcertifikat ökar nettonuvärdet med 80 000 kr, vilket är den kraftigaste ökningen och sker på 
grund av att fler elcertifikat kan säljas. 
 

Tabell 23. Förändring av verkningsgrad, Lindhagensgatan 98 

Lindhagensgatan 98 Inmatningskund med elcertifikat 
Nettonuvärde, kronor 232 000 
Nollpunkt, år 21 
Producerad el första året, kWh 63 000 
 
Tabell 23 visar hur resultatet påverkas av en förändring av solcellsmodulernas 
verkningsgrad investeringen på Lindhagensgatan 98. Även här är verkningsgraden högre än 
den ursprungliga och investeringarna blir därför fortfarande lönsamma. Nettonuvärdet ökar 
med 203 000 kr. 

6.3 Högre modulkostnad  
En ökning av modulpriset, utan att öka antalet installerade moduler, innebär en ökning av 
investeringskostnaden. För att testa hur nettonuvärdet påverkas av förändringen har en 
ökning från 1 600 till 2 300 kr med moms och från 1 300 till 1 900 kr utan moms gjorts för 
modulkostnaden. Resultaten visas i Tabell 24 och 25. 

Tabell 24. Högre modulkostnad, Lindhagensterrassen 27-31 

Lindhagensterrassen 27-31 Egenproducent  Inmatningskund 
med elcertifikat 

Inmatningskund 
utan elcertifikat 

Investeringskostnad, kronor 291 000 295 000 291 000 
Nettonuvärde, kronor -10 000 -1 000 -26 000 
Nollpunkt, år Efter mer än 40 år Efter mer än 40 år Efter mer än 40 år 
 
Tabell 24 visar känslighetens beroende av modulkostnaden hos investeringarna på 
Lindhagensterrassen 27-31. Investeringen blir inte lönsamt för något fall om 
modulkostnaden sätts till 2 300 kr per modul. Nettonuvärdena reduceras med 35 000 kr i alla 
scenarier. Denna reducering i nettonuvärde motsvaras av den bidragsreducerade 
prishöjningen på modulerna. 
 

Tabell 25. Högre modulkostnad, Lindhagensgatan 98 

Lindhagensgatan 98 Inmatningskund med elcertifikat 
Investeringskostnad, kronor 801 000 
Nettonuvärde, kronor -65 000 
Nollpunkt, år Efter mer än 40 år 
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Tabell 25 visar känsligheten hos resultatet för en ökning av modulkostnaden vid en 
investering i en solcellsanläggning på Lindhagensgatan 98. Investeringen inte lönsam då 
modulkostnaden sätts till 1 876 kr per modul. Nettonuvärdet minskar med 94 000 kr, vilket 
motsvarar den extra kostnaden efter bidragreduceringen.  

6.4 Annan typ av modul 
Om anläggningen, istället för de solcellsmoduler som det ursprungliga resultatet grundas på, 
består av den monokristallina modulen Eopply 250 (Se bilaga 3) ändras både modulpriset 
och verkningsgraden. Modulkostnaden ökar från 1 600 till 2 300 kr/st med moms och 1 300 
till 1 900 kr/st exklusive moms (Nordensolar, 2013). Verkningsgraden för i=1 ändras från 
14,5 % till 17,3 %. Denna förändring resulterar i att mer el kan produceras och resultaten 
framgår av tabell 26 och 27. 
 

Tabell 26. Annan typ av modul, Lindhagensterrassen 27-31 

Lindhagensterrassen 27-31 Egenproducent  Inmatningskund 
med elcertifikat 

Inmatningskund 
utan elcertifikat 

Investeringskostnad, kronor 291 000 295 000 291 000 
Nettonuvärde, kronor 66 000 82 000 50 000 
Nollpunkt, år 25 22 27 
Producerad el första året, kWh 19 300 19 300 19 300 
 
Tabell 26 visar resultatens känslighet för modultyp hos de möjliga investeringarna på 
Lindhagensterrassen 27-31. Byte av modul medför lönsamma investeringar för alla scenarier 
och ökar nettonuvärdet med 48 000 kr i det mest fördelaktiga fallet som är scenariot 
inmatningskund med elcertifikat.  
 

Tabell 27. Annan typ av modul, Lindhagensgatan 98 

Lindhagensgatan 98 Inmatningskund med elcertifikat 
Investeringskostnad, kronor 801 000 
Nettonuvärde, kronor 138 000 
Nollpunkt, år 26 
Producerad el första året, kWh 63 000 
 
Tabell 27 visar resultatens känslighet för modultyp hos investeringen på Lindhagensgatan 
98. Investeringen blir lönsam och nettonuvärdet ökar med 109 000 kr.  Kapitalvärdekvoterna 
ökar hos både Lindhagensterrassen 27-31 och Lindhagensgatan 89, vilket innebär att även 
investerare som är känsliga för kostsamma grundinvesteringar tjänar på att välja en annan 
typ av modul. Således är resultatet att modulen Eopply 250, i alla scenarier och för båda 
fastigheterna, är fördelaktigare än ursprungsmodulen. 

6.5 Framflyttning av modulförslitning 
För att testa hur det aktuella förhållningssättet till modulförslitningen skulle påverkas av att 
ersättas med ett mer positivt och överskattande förhållningssätt, ansätts solcellernas 
verkningsgrad till att överensstämma med databladets initiala verkningsgrad under hela 
första produktionsåret. Verkningsgraden minskar sedan med åren enligt Ekvation 5 i kapitel 
4.2.2 Solenergisystem. Testets resultat visas i Tabell 28 och 29. 
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Tabell 28. Framflyttning av modulförslitning, Lindhagensterrassen 27-31 

Lindhagensterrassen 27-31 Egenproducent  Inmatningskund 
med elcertifikat 

Inmatningskund 
utan elcertifikat 

Nettonuvärde, kronor 28 000 37 000 12 000 
Nollpunkt, år 31 26 36 
Producerad el första året, kWh 16 300 16 300 16 300 
 
Tabell 28 visar känsligheten hos investeringarna på Lindhagensterrassen 27-31 för 
framflyttande av starten för modulförslitningen. Det framgår att skillnaden i behandlandet av 
användningstidens inverkan på verkningsgraden, påverkar nettonuvärdet med en ökning av 
3000 kr för alla fall. Förändringen innebär att nollpunkten inträffar två år tidigare samt att 
100 kWh mer el produceras under första året.   
 

Tabell 29. Framflyttning av modulförslitning, Lindhagensgatan 98 

Lindhagensgatan 98 Inmatningskund med elcertifikat 
Nettonuvärde, kronor 37 000 
Nollpunkt, år 36 
Producerad el första året, kWh 53 200 
 
Tabell 29 visar känsligheten hos investeringen på Lindhagensgatan 98 för framflyttande av 
modulförslitningen. Nettonuvärdet och produktionen under första året ökar med 8 000 
kronor respektive några hundra kilowattimmar. 

6.6 Reduktion av yta  
För att undersöka hur stor inverkan storleken på systemen har på resultatet, reduceras 
anläggningsytan och där med antalet moduler 25 %. Detta skulle kunna vara fallet om 
investerarna till exempel inte vill täcka så pass stor del av taket som gjorts i beräkningarna 
eller om de inte har möjlighet att bekosta grundinvesteringen i det ursprungliga resultatet. I 
och med denna förändring blir investeringskostnaden och mängden producerad el mindre. 
Testets resultat visar i Tabell 30 och 31.  
 

Tabell 30. Reduktion av yta, Lindhagensterrassen 27-31 

Lindhagensterrassen 27-31 Egenproducent  Inmatningskund 
med elcertifikat 

Inmatningskund 
utan elcertifikat 

Investeringskostnad, kronor 199 000 203 000 185 000 
Nettonuvärde, kronor -3 000 -3 000 -4 000 
Nollpunkt, år Efter mer än 40 år Efter mer än 40 år Efter mer än 40 år 
Producerad el första året, kWh 12 100 12 100 12 100 
 
Tabell 30 redogör för känsligheten hos resultatet för Lindhagensterrassen 27-31 om 
anläggningsytan reduceras med 25 %. En reduktion av ytan innebär genomgående att 
investeringen inte blir lönsam. Det kan då fastslås att en bostadsrättsförening varken bör 
underskrida eller installera moduler, under de förhållanden som är aktuella i denna 
fallstudie, med en area av 90 m2. Det framgår att det ekonomiska resultatet för de olika 
scenarierna får ungefär samma negativa värde, vilket betyder att en liten anläggning inte får 
någon fördel av att sälja elcertifikat. Inkomsterna från elcertifikaten täcker precis upp 
kostnaderna för deltagandet i systemet. Vidare kan slutsatsen om att ett optimum för antal 
moduler som installeras inte ligger inom de fysikaliska gränser som taket på fastigheten 
utgör.  
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Tabell 31. Reduktion av yta, Lindhagensgatan 98 

Lindhagensgatan 98 Inmatningskund med elcertifikat 
Investeringskostnad, kronor 531 000 
Nettonuvärde, kronor 3 000 
Nollpunkt, år 40 
Producerad el första året, kWh 39 600 
 
Tabell 31 redogör för känsligheten hos resultatet för Lindhagensgatan 98 om 
anläggningsytan reduceras med 25 %. En reduktion av ytan innebär fortfarande en lönsam 
investering, dock med ett nettonuvärde nära noll. Nettonuvärdet minskar med 26 000 kr när 
solcellsytan sätts till ungefär 300 m2.  Det kan då fastslås att en kontorsbyggnad inte bör 
underskrida en area på 300 m2 vid installation av solcellsmoduler, under de förhållanden 
som är aktuella i denna fallstudie. Detta innebär även ett optimum för antal moduler som 
installeras inte ligger inom de fysikaliska gränser som taket på fastigheten utgör. Hade testet 
inneburit en ökning av nettonuvärdet skulle det ha funnits möjlighet att optimera storleken 
på anläggningen genom att reducera antalet moduler.  

6.7 Optimum av moduler 
Anläggningen på Lindhagensgatan 86 består i de ursprungliga beräkningarna av 825 
solcellsmoduler. Känsligheten hos denna anläggning för förändring av antalet moduler har 
testats genom att låta antalet moduler både öka och minska i antal. Nettonuvärdets beroende 
av antalet moduler visas i Figur 30. Figuren visar att investeringen är som mest lönsam vid 
525 moduler medan den blir icke lönsam vid ungefär 840 moduler. 
 

 
Figur 30. Känslighetsanalys – Antalet modulers påverkan på nettonuvärdet, Lindhagensgatan 86 

6.8 Kortare livslängd  
Då det är få solcellsanläggningar som har suttit uppe en längre tid, är det svårt att förutse hur 
lång livslängd som antas vara mest rimlig. I de ursprungliga resultaten har beräkningar 
gjorts med en livslängd på 40 år, här används istället 30 år. Resultaten visas i Tabell 32 och 
33. 
 

-‐50000	  
0	  

50000	  
100000	  
150000	  
200000	  
250000	  
300000	  

300	  350	  400	  450	  500	  550	  600	  650	  700	  750	  800	  850	  

N
et
to
nu
vä
rd
e	  

Antal	  moduler	  

Optimum	  



 
 

75 

Tabell 32. Kortare livslängd, Lindhagensterrassen 27-31 

Lindhagensterrassen 27-31 Egenproducent  Inmatningskund 
med elcertifikat 

Inmatningskund 
utan elcertifikat 

Nettonuvärde, kronor -9 000 2 000 -23 000 
Nollpunkt, år Efter mer än 30 år 27 Efter mer än 30 år 
 
Tabell 32 anger känsligheten i resultatet för investeringar på Lindhagensterrassen 27-31 vid 
förändring av anläggningens livslängd. Investeringen är fortfarande lönsam för scenariot 
inmatningskund med elcertifikat. Nollpunkten inträffar tre år innan anläggningens livslängd 
är över och tillsammans med nuvärdet på 2 000 kronor visar det att anläggningen genererar 
lite värde under sina år i drift. I de två andra fallen för Lindhagensterrassen 27-31, blir inte 
investeringen lönsam.  

Tabell 33. Kortare livslängd, Lindhagensgatan 98 

Lindhagensgatan 98 Inmatningskund med elcertifikat 
Nettonuvärde, kronor -57 000 
Nollpunkt, år Efter mer än 30 år 
 
Tabell 33 anger känsligheten i resultatet för investeringen på Lindhagensgatan 98 vid 
förändring av anläggningens livslängd. Investeringen blir inte lönsam och nettonuvärdet 
sjunker med 86 000 kr. 

6.9 Höjd kalkylränta  
Vid lönsamhetsberäkningar påverkar kalkylräntan hur stort nettonuvärde som investeringen 
får. En variation av kalkylräntan innebär därför att nettonuvärdet förändras. I de 
ursprungliga beräkningarna har en kalkylränta på 6 % använts. För att tydligt se hur denna 
variabel påverkar resultatet har beräkningar genomförts med både 7 % och 8 %. Resultaten 
framgår av Tabell 34 – 37. 
 
7 % 

Tabell 34. Kalkylränta 7 %, Lindhagensterrassen 27-31 

Lindhagensterrassen 27-31 Egenproducent  Inmatningskund 
med elcertifikat 

Inmatningskund 
utan elcertifikat 

Nettonuvärde, kronor -9 000 1 000 -22 000 
Nollpunkt, år Efter mer än 40 år 40 Efter mer än 40 år 
 
Tabell 34 visar känsligheten hos resultaten för investeringarna på Lindhagensterrassen 27-31 
om kalkylräntan sätts till 7 %. Scenariot inmatningskund med elcertifikat blir endast 
marginellt lönsamt. I de andra fallen råder icke lönsamma investeringar. 
 

Tabell 35. Kalkylränta 7 %, Lindhagensgatan 98 

Lindhagensgatan 98 Inmatningskund med elcertifikat 
Nettonuvärde, kronor -55 000 
Nollpunkt, år Efter mer än 40 år 
 
Tabell 35 visar känsligheten hos resultaten för investeringarna på Lindhagensgatan om 
kalkylräntan sätts till 7 %. Investeringen blir inte lönsam och nettonuvärdet sjunker med 84 
000 kr. 
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8 % 
Tabell 36. Kalkylränta 8 %, Lindhagensterrassen 27-31 

Lindhagensterrassen 27-31 Egenproducent  Inmatningskund 
med elcertifikat 

Inmatningskund 
utan elcertifikat 

Nettonuvärde, kronor -36 000 -27 000 -48 000 
Nollpunkt, år Efter mer än 40 år Efter mer än 40 år Efter mer än 40 år 
 
Tabell 36 visar känsligheten hos resultaten för investeringarna på Lindhagensgatan om 
kalkylräntan sätts till 8 %. Ingen av investeringarna blir lönsamma och nettonuvärdet 
reduceras som minst med 57 000 kr och då i fallet med inmatningskund utan elcertifikat. Att 
detta fall fick den minsta reduceringen är en följd av att växelriktarbytena, de åren som 
dessa inträffar, genererar negativa NVi som minskar i storlek när kalkylräntan ökar.  
 

Tabell 37. Kalkylränta 8 %, Lindhagensgatan 98 

Lindhagensgatan 98 Inmatningskund med elcertifikat 
Nettonuvärde, kronor -124 000 
Nollpunkt, år Efter mer än 40 år 
 
Tabell 37 visar känsligheten hos resultaten för investeringarna på Lindhagensgatan om 
kalkylräntan sätts till 8 %. Investeringen blir inte lönsam och nettonuvärdet minskar med 
153 000 kr. 

6.10 Lägre grundinvesteringskostnad 
Som följd av att stora mängder moduler och modulfästen krävs för de olika anläggningarna, 
är det rimligt att anta att storköpsfördelar kommer kunna utnyttjas. Vidare är det även troligt 
att installationskostnaderna i dagsläget är lägre än de som används i de ursprungliga 
beräkningarna. Priserna borde ha sjunkit på grund av ökat antal konkurrerande företag samt 
ökad erfarenhet hos de som utför installationen. För att undersöka känsligheten hos resultatet 
av förändringar i grundinvesteringskostnaden, har denna reducerats med 15 %. Tabell 38-40 
visar resultaten.  
 

Tabell 38. Lägre grundinvesteringskostnad, Lindhagensterrassen 27-31 

Lindhagensterrassen 27-31 Egenproducent  Inmatningskund 
med elcertifikat 

Inmatningskund 
utan elcertifikat 

Investeringskostnad, kronor 218 000 221 000 218 000 
Nettonuvärde, kronor 63 000 73 000 48 000 
Nollpunkt, år 23 20 25 
 
Tabell 38 visar på känsligheten hos resultatet för investeringarna på Lindhagensterrassen 27-
31, vid reducering av kostnaden för grundinvesteringen med 15 %. Här erhålls 
kapitalvärdekvoterna 0,29, 0,33 respektive 0,22. Nettonuvärdet ökar med nära 40 000 kr för 
alla tre scenarier, vilket motsvarar 15 % av grundinvesteringen. Att reducera kostnaden för 
grundinvesteringen på 15% är den förändring som kraftigast påverkar nettonuvärdet och 
nollpunkten hos investeringarna på Lindhagensterrassen 27-31. Nollpunkten på 20 år, som i 
fallet med inmatningskund med elcertifikat, är den lägsta som uppnås vid 
känslighetstesterna. 
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Tabell 39. Lägre grundinvesteringskostnad, Lindhagensgatan 98 

Lindhagensgatan 98 Inmatningskund med elcertifikat 
Investeringskostnad, kronor 601 000 
Nettonuvärde, kronor 135 000 
Nollpunkt, år 24 
 
Tabell 39 visar på känsligheten hos resultatet för investeringen på Lindhagensgatan 98, vid 
en reduktion av grundinvesteringskostnaden på 15 %. Nettonuvärdet ökar med 135 000 kr, 
vilket motsvarar värdet av de 15 % som grundinvesteringen reducerades med. 
Kapitalvärdekvoten blir 0,22.  
 

Tabell 40. Lägre grundinvesteringskostnad, Lindhagensgatan 86 

Lindhagensgatan 86 Inmatningskund med elcertifikat 
Investeringskostnad, kronor 1 945 000 
Nettonuvärde, kronor 443 000 
Nollpunkt, år 24 
 
Tabell 40 visar på känsligheten hos resultatet för investeringen på Lindhagensgatan 86 vid 
reducering av kostnaden för grundinvesteringen med 15 %. Nettonuvärdet ökar med 376 000 
kr och kapitalvärdekvoten blir istället 0,23. Denna förändring gör att bidraget inte längre når 
det maximala taket utan endast uppgår till 1 048 000 kronor. 	  

6.11 Bidragsförändring 
I de ursprungliga resultaten ingår ett bidrag på upp till 35 % av grundinvesteringskostnaden 
eller 37 500 kr exklusive moms per installerad kilowatt toppeffekt. Bidragets storlek, 
tillgänglighet och framtida varaktighet är en politisk fråga. Därför ingår det i kontrollen av 
modellens känslighet att utföra tester på bidragets inverkan på nettonuvärdet. Tabell 41 – 43 
visar resultaten.   
 
Utan bidrag 

Tabell 41. Utan bidrag, Lindhagensterrassen 27-31 

Lindhagensterrassen 27-31 Egenproducent  Inmatningskund 
med elcertifikat 

Inmatningskund 
utan elcertifikat 

Investeringskostnad, kronor 395 000 401 000 395 000 
Nettonuvärde, kronor -114 000 -106 000 -129 000 
Nollpunkt, år Efter mer än 40 år Efter mer än 40 år Efter mer än 40 år 
 
Tabell 41 visar på känsligheten hos resultaten för investeringarna på Lindhagensterrassen 
27-31 om bidraget uteblir. Investeringarna blir inte lönsamma för något scenario. 
Nettonuvärdet för de tre fallen reduceras med ungefär 140 000 kr. 
 

Tabell 42. Känslighetsanalys – Utan bidrag, Lindhagensgatan 98 

Lindhagensgatan 98 Inmatningskund med elcertifikat 
Investeringskostnad, kronor 1 087 000 
Nettonuvärde, kronor -352 000 
Nollpunkt, år Efter mer än 40 år 
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Tabell 42 visar på känsligheten hos resultatet för investeringen på Lindhagensgatan 98 om 
bidraget uteblir. Investeringen blir inte lönsam och nettonuvärdet reduceras med 380 000 kr. 
Storleken på de negativa nettonuvärdena i Tabell 41 och 42 visar att en nollpunkt är 
avlägsen i dessa fall. 
 
Utan övre gräns 

Tabell 43. Känslighetsanalys – Bidrag utan övre gräns, Lindhagensgatan 86 

Lindhagensgatan 86 Inmatningskund med elcertifikat 
Investeringskostnad, kronor 2 289 000 
Nettonuvärde, kronor 100 000 
Nollpunkt, år 36 
 
Tabell 43 visar på känsligheten hos resultaten för investeringen på Lindhagensgatan 86 om 
ingen begränsning av bidraget funnits. En sådan förändring innebär att anläggningsägaren 
erhåller ett bidrag på 1 233 000	  miljoner kr. Nettonuvärdet ökar med ungefär 33 000 kr, 
vilket motsvarar värdet på det extra bidraget som tillkommer när bidragsgränsen tas bort. 	  

6.12 Förändring av elprisutveckling  
Hur utvecklingen av elpriset fortgår beror av utvecklingen hos tre faktorer; spotpriset, 
energiskatten och nätavgifterna. För anläggningarna på Lindhagensterrassen användes i de 
ursprungliga beräkningarna en ökning av inköpspriset på el på ungefär 4 öre/kWh och år 
medan det för anläggningarna på Lindhagensgatan användes en ökning på 3,6 öre/kWh och 
år. Här undersöks hur denna utveckling av elpriset påverkar resultatet. Först genom att lägga 
på 50 % på denna utveckling, vilket ger en ökning på ungefär 6 öre/kWh och år respektive 
5,4 öre/kWh och år. Därefter reduceras utvecklingen med 50 %, vilket ger en ökning på 
ungefär 2 öre/kWh och år respektive 1,8 öre/kWh och år. Tabell 44 – 47 visar resultaten.  
 
Ökning med 50 % 
 

Tabell 44. Elprisutvecklingen ökar med 50 %, Lindhagensterrassen 27-31 

Lindhagensterrassen 27-31 Egenproducent  Inmatningskund 
med elcertifikat 

Inmatningskund 
utan elcertifikat 

Nettonuvärde, kronor 78 000 87 000 62 000 
Nollpunkt, år 23 22 25 
 
Tabell 44 visar på känsligheten hos resultaten för investeringen på Lindhagensterrassen 27-
31 om elprisutvecklingen blir 50 procent större än väntat. Nettonuvärdena ökar för alla 
scenarier med 53 000 kr. 
 

Tabell 45. Elprisutvecklingen ökar med 50 %, Lindhagensgatan 98 

Lindhagensgatan 98 Inmatningskund med elcertifikat 
Nettonuvärde, kronor 188 000 
Nollpunkt, år 24 
 
Tabell 45 visar på känsligheten hos resultatet för investeringen på Lindhagensgatan 98 om 
elprisutvecklingen blir 50 % större än väntat. Nettonuvärdet ökar med 159 000 kr. Tabell 44 
och 45 visar att ju högre elprisutvecklingen är desto mer lönsam bli investeringen och desto 
snabbare nås nollpunkten. 
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Reducering med 50 % 
 

Tabell 46. Elprisutvecklingen reduceras med 50 %, Lindhagensterrassen 27-31 

Lindhagensterrassen 27-31 Egenproducent  Inmatningskund 
med elcertifikat 

Inmatningskund 
utan elcertifikat 

Nettonuvärde, kronor -29 000 -19 000 -44 000 
Nollpunkt, år Efter mer än 40 år Efter mer än 40 år Efter mer än 40 år 
 
Tabell 46 visar på känsligheten hos resultaten för investeringen på Lindhagensterrassen 27-
31 om elprisutvecklingen blir 50 procent mindre än väntat. Investeringarna blir inte 
lönsamma för något scenario och nettonuvärdet reduceras med ungefär 53 000 kr i alla 
scenarier.  
 

Tabell 47. Elprisutvecklingen reduceras med 50 %, Lindhagensgatan 98 

Lindhagensgatan 98 Inmatningskund med elcertifikat 
Nettonuvärde, kronor -130 000 
Nollpunkt, år Efter mer än 40 år 
 
Tabell 47 visar på känsligheten hos resultatet för investeringen på Lindhagensgatan 98 om 
elprisutvecklingen blir 50 procent mindre än väntat. Investeringen blir inte lönsam och 
nettonuvärdet reduceras med 159 000 kr. 

6.13 Förändring av elcertifikat pris 
Inkomsten från försäljning av elcertifikat beror både på mängden el som anläggningen 
producerar och på vad priset för ett elcertifikat är på marknaden vid tiden för försäljning. 
Priset på elcertifikat har sedan handeln med dessa startade, varierat kraftigt beroende på 
tillgång och efterfrågan. Det pris som använts vid de ursprungliga beräkningarna, 232 
kronor utan moms, är ett medelvärde av de tidigare priserna. Under de senaste åren har 
priset på elcertifikat varit förhållandevis lågt, men studeras endast de senaste månadernas 
statistik syns en ökning av priset. Detta framgår av Figur 25 i kapitlet 4.2.4.5 Inkomst i 
samband med produktion. Vidare skiftade kvotplikten vid år 2013 till 13,5%. Tidigare år har 
den varit 17,9 % (Energimyndigheten, 2012d). Den förutbestämda kvotplikten kommer att 
öka från och med 2014 och passera den tidigare nivån på 17,9 % år 2018 
(Energimyndigheten, 2012d), varpå en ökning av elcertifikatpriset kan anses rimlig. Hur 
dessa prisförändringar påverkar lönsamheten i de olika investeringarna framgår i Tabell 48-
53. De tre första tabellerna visar resultaten vid ett högre elcertifikatpris och de tre sista visar 
resultaten för investeringarna vid ett lägre elcertifikatpriset. Elcertifikatpriset följer samma 
årliga utveckling som i de ursprungliga resultaten. Då produktionen av el för anläggningen 
på Lindhagensgatan 86 är stor, kan många elcertifikat säljas och därför har dessa 
förändringar betydande inverkan på resultatet vilket framgår i Tabell 50 och 53. Beroendet 
av elcertifikatspriset är proportionellt mot anläggningens storlek. 
 
300 kronor per elcertifikat utan moms   
 

Tabell 48. Elcertifikat 300 kr utan moms, Lindhagensterrassen 27-31 

Lindhagensterrassen 27-31 Egenproducent  Inmatningskund 
med elcertifikat 

Inmatningskund 
utan elcertifikat 
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Nettonuvärde, kronor 25 000 45 000 9 000 
Nollpunkt, år 33 25 37 
 
Tabell 48 visar på känsligheten hos resultaten för investeringen på Lindhagensterrassen 27-
31 om elcertifikatpriset initialt sätts till 300 kr utan moms. Investeringarnas nettonuvärden 
ökar endast i det fallet som tillämpar elcertifikatsystemet och då med 11 000 kr.  
 

Tabell 49. Elcertifikat 300 kr utan moms, Lindhagensgatan 98 

Lindhagensgatan 98 Inmatningskund med elcertifikat 
Nettonuvärde, kronor 67 000 
Nollpunkt, år 31 
 
Tabell 49 visar på känsligheten hos resultatet för investeringen på Lindhagensgatan 98 om 
elcertifikatpriset initialt sätts till 300 kr utan moms. Investeringens nettonuvärde ökar med 
38 000 kr. 
 

Tabell 50. Elcertifikat 300 kr utan moms, Lindhagensgatan 86 

Lindhagensgatan 86 Inmatningskund med elcertifikat 
Nettonuvärde, kronor 193 000 
Nollpunkt, år 33 
 
Tabell 50 visar på känsligheten hos resultaten för investeringen på Lindhagensgatan 86 om 
elcertifikatpriset initialt sätts till 300 kr utan moms. Investeringens nettonuvärde ökar med 
126 000 kr. 
 
140 kronor per elcertifikat utan moms 
 

Tabell 51. Elcertifikat 140 kr utan moms, Lindhagensterrassen 27-31 

Lindhagensterrassen 27-31 Egenproducent  Inmatningskund 
med elcertifikat 

Inmatningskund 
utan elcertifikat 

Nettonuvärde, kronor 25 000 19 000 9 000 
Nollpunkt, år 33 34 37 
 
Tabell 51 visar på känsligheten hos resultaten för investeringen på Lindhagensterrassen 27-
31 om elcertifikatpriset initialt sätts till 140 kr utan moms. Investeringarna blir lönsamma, 
men nettonuvärdet för fallet med elcertifikatförsäljning reduceras. Här framkommer det att 
inkomsterna från elcertifikaten inte längre överstiger kostnaderna och att ett deltagande i 
elcertifikatsystemet endast utgör en negativ belastning för resultatet. Vid en mindre 
anläggning, som i fallen hos Lindhagensterrassen 27-31 , rekommenderas därmed inte 
deltagande i elcertifikatsystemet vid tron om ett sjunkande certifikatpris. Det ska dock 
nämnas att 140 kr per certifikat är bland de lägsta prisnivåerna som existerat på 
elcertifikatmarknaden. En anläggningsägare har troligtvis möjlighet att skifta mellan de 
olika produktionsscenarierna, inom vissa tidsramar, vilket hos Lindhagensterrassen skulle 
kunna utnyttjas om elcertifikatpriset sjunker. Lättast är att skifta från ett fall som 
inmatningskund till att vara egenproducent, då det motsatta skulle kräva installation av en 
extra elmätare. Sammantaget visar Tabell 48 och 51 att ett investeringsbeslut för 
solcellsanläggningen på Lindhagensterrassen 17-29 och 27-31 inte påverkas av förändringar 
i elcertifikatpriset. 
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Tabell 52. Elcertifikat 140 kr utan moms, Lindhagensgatan 98 

Lindhagensgatan 98 Inmatningskund med elcertifikat 
Nettonuvärde, kronor -23 000 
Nollpunkt, år Efter mer än 40 år 
 
Tabell 52 visar på känsligheten hos resultaten för investeringen på Lindhagensgatan 98 om 
elcertifikatpriset initialt sätts till 140 kr. Det framgår att investeringen inte blir lönsam och 
att nettonuvärdet sjunker med 52 000 kr.  
 

Tabell 53. Elcertifikat 140 kr utan moms, Lindhagensgatan 86 

Lindhagensgatan 86 Inmatningskund med elcertifikat 
Nettonuvärde, kronor -102 000 
Nollpunkt, år Efter mer än 40 år 
 
Tabell 53 visar på känsligheten hos resultaten för investeringen på Lindhagensgatan 86 om 
elcertifikatpriset initialt sätts till 140 kr.  Det framgår att investeringen inte blir lönsam och 
att nettonuvärdet sjunker med 169 000 kr. Sammantaget visar Tabell 52 och 53 att 
investeringsbeslut, för anläggningar som är kvotpliktiga, påverkas av nedgång i 
elcertifikatpris och att ett lågt elcertifikatpris gör dessa investeringar till icke lönsamma.  

6.14 Förändring av spotprisökning 
För anläggningen på Lindhagensgatan 86 påverkar utvecklingen av spotpriset hur stor 
inkomsten från såld el blir. Känsligheten i denna variabel testas genom att både höja och 
sänka ökningen av spotpriset med 50 %. Ursprungligen sattes ökningen till 2 öre/år enligt 
Figur 21.  
 
Ökning av spotprisöknineng med 50% 

Tabell 54. Ökning av spotprisökning med 50 %, Lindhagensgatan 86 

Lindhagensgatan 86 Inmatningskund med elcertifikat 
Nettonuvärde, kronor 99 000 
Nollpunkt, år 37 
 
Tabell 54 visar på känsligheten hos resultaten för investeringen på Lindhagensgatan 86 om 
spotprisökningen ökar med 50 %. Investeringen blir lönsam och nettonuvärdet ökar med 32 
000 kr. 
 
Reducering av spotprisöknineng med 50 % 

Tabell 55. Reduktion av spotprisökning med 50 %, Lindhagensgatan 86 

Lindhagensgatan 86 Inmatningskund med elcertifikat 
Nettonuvärde, kronor 36 000 
Nollpunkt, år 39 
 
Tabell 55 visar på känsligheten hos resultaten för investeringen på Lindhagensgatan 86 om 
spotprisökningen reduceras med 50 %. Det framgår att investeringen fortfarande blir lönsam 
men att nettonuvärdet sjunker med 31 000 kr. Sammantaget visar Tabell 54 och 55 att en 
förändring av spotprisökningen inte påverkar investeringsbeslutet hos en anläggning som är 
så stor att den kan överproducera.  
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6.15 Årsvis nettodebitering 
I dagsläget är det olagligt med nettodebitering, då det ännu inte har beslutats om hur till 
exempel energiskatten påverkas. Detta test visar på resultatet för investeringen på 
Lindhagensgatan 86 om årsvis nettodebitering vore lagligt. Lindhagensgatan 86 är den enda 
anläggningen som stundvis överproducerar el och därför den enda anläggningen som skulle 
få ekonomiska fördelar av nettodebitering. I Tabell 56 visas resultatet.  
 

Tabell 56. Årsvis nettodebitering, Lindhagensgatan 86 

Lindhagensgatan 86 Inmatningskund med elcertifikat 
Nettonuvärde, kronor 559 000 
Nollpunkt, år 23 
 
Tabell 56 visar känsligheten hos resultatet för investeringen på Lindhagensgatan 86, vid 
tillämpandet av årsvis nettodebitering. Nettonuvärdet ökar med 492 000 kronor och  
nollpunkten inträffar 15 år tidigare. Det är en avsevärd ekonomisk förändring och indikerar 
på att nettodebitering skulle innebära skillnader för solcellsmarknaden. Intresset för 
installation av stora anläggningar skulle troligtvis öka. Priset och antal aktörer på marknaden 
skulle troligen förändras. Vidare skulle staten, om kvittning av energiskatt accepteras som 
metod, gå miste om inkomster. I det ursprungliga resultatet för Lindhagensgatan 86 betalar 
anläggningsägaren 268 000 kronor i energiskatt för sin 40-åriga produktion, vilket är statliga 
inkomster som uteblir vid nettodebitering med kvittning av energiskatt. 

7 Slutsats 
Integrering av solenergi i samhället kan utgöras av installation av olika energiomvandlande 
tekniker. Utifrån litteraturstudien har slutsatsen dragits att tekniken med solcellssystem är 
mest lämplig för att installeras på Kungsholmen i Stockholm. Denna teknik har även störst 
möjligheter att ersätta icke förnyelsebara energislag som elproduktionen stundvis baseras på. 
Detta reducerar de externa kostnaderna för elproduktionen. Studiens viktigaste resultat är att 
uppförande av solcellsanläggningar på nordvästra Kungsholmen, kan utgöra lönsamma 
investeringar. Resultatet från studien visar att alla anläggningar förutom den till ytan minsta 
anläggningen, anläggningen på Lindhagensterrassen 7-11, ger lönsamma investeringar enligt 
nuvärdesmetoden. Vid genomförande av dessa investeringar reduceras även 
koldioxidutsläppen. Genom att använda el producerad från solceller reduceras kostnaderna 
för den el som måste köpas från nätet. Solcellsanläggningarna i studien beräknas kunna 
omvandla runt 140 kWh/m2 solcell och år. Hur stor den totala reduktionen av kostnaderna 
för elinköp kan bli beror på anläggningens storlek och vilket elavtal anläggningsägaren har 
tecknat. För fem av sex anläggningar är reduceringen av kostnaden för elinköp tillräckligt 
stor att ge ett positivt inventeringsresultat. Resultatet och känslighetsanalysen visar att 
lönsamheten beror av olika faktorer, var av några är svåra att förutse och beräkna 
utvecklingen av. De faktorer som anläggningsägaren själv kan styra över leder till vissa 
rekommendationer.   
 
Att sälja el till nätet är i dagsläget inte lika lönsamt som att slippa köpa in el, då ersättningen 
för den sålda elen är lägre än kostnaden för den inköpta elen. I studien visas att endast 
anläggningen på Lindhagensgatan 86 kan omvandla så mycket el att det blir över till 
försäljning. Installeras så pass många solcellsmoduler att försäljning av el kan förekomma, 
betyder det att anläggningen får ett lägre resultat per investerad krona. En rekommendation 
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är därför att söka ett optimum och dimensionera anläggningen där efter. Om nettodebitering 
i framtiden blir lagligt skulle detta innebära att anläggningar som överproducerar el, skulle 
kunna kvitta den el som tas ut från nätet mot den som matas in. I ett känslighetstest 
undersöktes införandet av nettodebitering, vilket visade på en ökning av nettonuvärdet med 
nära en halv miljon kronor.  
 
Ytterligare en rekommendation baserat på studieresultatet, är att ansluta anläggningen till 
elcertifikatsystemet och därmed Cesar. Lönsamhetskalkylerna för anläggningarna på 
Lindhagensterrassen 17-21 och 27-31, visar att genom elcertifikatförsäljning inträffar 
nollpunkten tio år tidigare än utan elcertifikatförsäljning.  
 
En annan rekommendation är att söka statligt stöd för solcellsinstallationen och dess 
komponentkostnader. I känslighetsanalysen framgår det att för att uppnå lönsamhet, krävs 
det att anläggningen får bidrag för grundinvesteringskostnaden. Vidare rekommenderas att 
välja den monokristallina solcellsmodulen framför den polykristallina solcellsmodulen, som 
testades i känslighetsanalysen respektive fallstudien. Trots de högre investeringskostnaderna 
erhölls ett högre nettonuvärde då den monokristallina modulen ingick i beräkningarna.  
 
Ur känslighetsanalysens resultat framkommer de faktorer som har inverkan på 
investeringsbeslut, men är svårare att uppskatta. Dessa är modultemperaturen, 
energiprisutvecklingen, om rabatt ges på grundinvestering, systemets livslängd och 
kalkylräntan.  

8 Framtida arbeten 
En fortsättning på denna studie kan vara att utreda lönsamheten för fler av de olika 
solcellstyperna som finns på marknaden. En annan fortsättning kan vara att utreda hur den 
installerade effekten ska utnyttjas och på vilket sätt som den bäst utnyttjas. En tredje 
fortsättning kan vara att undersöka lönsamheten för installation av solkyla hos de 
kontorsbyggnader som idag förses med fjärrkyla eller på andra sätt kyler sina lokaler. Ett 
sista förslag på framtida arbete inom området är att undersöka vilken potential solenergi har 
vid nybyggnation av bostäder.  
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10 Bilagor 

10.1 Solinstrålningskoefficienten 
 
PVGIS används för att ta fram solinstrålningskoefficienten för byggnaderna på 
Lindhagensterrassen genom att jämföra resultatet för medelvärdet på solinstrålningen mot 
modulytan för ett fall utan lutning och för ett fall med lutning. Kvoten mellan dessa utgör 
solinstrålningskoefficienten, θ. 
 
Från beräkningsverktyget PVGIS erhålls följande resultat för inställningarna Stockholm, 
lutning β = 0° och azimut ϒ = 0° 

 
 

 
 
Resultatet som erhålls är att den globala instrålningen som når fram till modulen 941 W/m2  
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Från beräkningsverktyget PVGIS erhålls följande resultat för inställningarna Stockholm, 
lutning β = 6° och azimut ϒ = 35° 
 

 
 
Resultatet som erhålls är att den globala instrålningen som når fram till modulen 981 W/m2  
 
Dessa resultat ger solinstrålningskoefficienten enlig följande uträkningar: 
 

! = 981 941 
 

! = 1,02 
 
 
 
 
 
Hämtat 2013-03-15 på programmets hemsida:  
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php 
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10.2 Polykristallin solcell – IBC 240 TE 
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10.3 Monokristallin solcell – EOPPLY 156M/60 250 W 
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10.4 Växelriktare 
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