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Abstract 
Solar energy is the one most talked about among energy sources due to its huge potential 

amongst renewable energy technologies. A greater use of the solar energy may be the solution to 

today's climate threats.  Normally there are two different types of solar technologies, solar cells 

and solar thermal collectors. Solar cells convert solar energy in to electricity whilst solar thermal 

collectors convert solar energy into heat, which can be used to heat hot water for households. 

This goal of this study has been to investigate the possibility of implementing solar energy into 

the energy system of Kista Galleria, one of Sweden's foremost venues. This project has been 

carried out to investigate whether it is profitable to invest in a solar energy system, and if so, what 

type of system. Solar energy can also successfully be used as a marketing tool to attract more 

customers to the mall.   

In the calculations, both the cost and energy production of solar thermal collectors and solar cells 

has been taken into account, in regard to the technical conditions of Kista Galleria. Both  

technical and an economic analysis have been made. Furthermore, a sensitivity analysis with 

changes in various parameters has been made, to test the durability of the profitability. According 

to the results, solar cells are more profitable than solar thermal collectors. The most profitable 

choice is the monocrystalline solar cell.  In the sensitivity analysis the parameters cost of capital, 

energy price, energy price increase, costs and produced energy has been altered. The solar thermal 

collectors are very sensitive for changes of the parameters in the model while the solar cells stay 

profitable despite changes.  
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Sammanfattning 
Solenergin är en av de mest omtalade förnybara energikällor på grund av den stora potential den 

besitter. Ett utnyttjande av solenergin i större kan vara lösningen på dagens klimathot. Vanligtvis 

pratas det om två olika typer av solenergitekniker - solceller och solfångare. Solceller omvandlar 

solenergin till elektricitet medan solfångare omvandlar solenergin till värme, som i sin tur kan 

användas till värme och varmvatten i hushåll. I denna studie undersöks möjligheten att 

implementera solenergi i Kista Gallerias energisystem, som är en av Sveriges främsta 

handelsplatser, och vilken lönsamt en sådan investering kan generera.  De olika 

användningsområdena som finns för solenergi i Kista Galleria diskuteras. En investeringen i en 

solenergianläggning har även visat sig vara intressant ur ett marknadsföringsperspektiv då 

miljömedvetenhet har ökat bland befolkningen. 

För att nå resultaten har kostnader för solfångare och solceller tagits fram och även en total 

energiproduktion för solceller och solfångare, utifrån Kista Gallerias förutsättningar. Genom att 

sedan kombinera dessa två i en teknisk och ekonomisk analys, har ett resultat tagits fram. Vidare 

har en känslighetsanalys för att se vilka utfallen blir när vissa parametrar störs.  

Enligt resultatet är solceller, i dagsläget, mer lönsamt än solfångare. Monokristallina solceller är 

det mest lönsamma alternativet bland både solfångare och solceller. Solfångarna har höga 

systemkostnader vilket medför att återbetalningstiden för solfångarna är runt den ekonomiska 

livslängden för modulerna. I känslighetsanalysen har parametrarna kalkylränta, energipris, 

energiprisökning, kostnader och producerad energi störts. Den visade att solfångare är väldigt 

känsliga för störning i parametrarna medan solceller bibehåller lönsamheten trots ändrade 

parametrar.  
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Nomenklatur 

                          
  Absorbatorns kortvågsabsorbans % 

  Vinkeln på solfångaren ° 

  Instrålningen på solfångarmodulen W/m2 

   Solfångarens värmeborttagningsfaktor  

   Den månatliga genomsnittliga solinstrålningen per 
dag på solfångarens horisontella yta 

W·h/m2 

    Den månatliga genomsnittliga instrålningen W·h/m2 

    Den månatliga genomsnittliga diffusa instrålningen W·h/m2 

   
     Den månatliga genomsnittliga solinstrålningen som 

tas upp av solfångaren 
 

W·h/m2 

  Strömmen som generas av solcellsmodulen Ampere(A) 

    Den ström som uppstår på grund av den 
fotoelektriska effekten 

Ampere(A) 

   Diodström Ampere (A) 

             Den uppfångade solenergin per areaenhet per tid W·h/m2 

   Markens reflektionsstrålning W/m2 

    En geometrisk instrålningsfaktor  

   Serieresistansen Ohm (Ω) 

    Shunt resistansen Ohm (Ω) 

  Solfångarytans transmittans % 

   Skillnaden mellan, i solfångarna, värmebärarens 
temperatur och utetemperaturen 

°C 

  Spänningen över mätpunkterna V 

   Solfångarens allmänna värmeförlustkoefficient W/(m2·K) 

  Investeringsstöd % 

  Grundinvesteringen SEK 

           Den årliga besparingen SEK 

              Intäkterna som kommer från försäljning av 
elcertifikat 

SEK 

        Kostnaden för en modul SEK 

              Kostnaden som uppstår i samband med 
installationen 

SEK 

        Kostnaden för övriga systemkomponenter SEK 

           den årliga kostnaden för underhåll av anläggningen SEK 

   Årligt kassaflöde SEK 

   Nuvärde SEK 

         Nettonuvärdet SEK 

  Kalkylräntan % 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I ett alltmer energimedvetet samhälle tvingas kommuner och företag att ta ställning till alternativa 

energikällor för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Ett samhälle som är byggt på icke-

förnybara leder till att koldioxidutsläppen ökar, vilket i sin tur leder till en ökad växthuseffekt, det 

vill säga en förhöjd medeltemperatur på jorden. Det kan ha förödande konsekvenser för jorden 

eftersom den balans som finns i naturen rubbas. I och med detta ställs allt högre krav på att 

länder ska övergå till ett energisystem som är byggt på förnybara energikällor. Inom EU har lagar 

stiftats för att minska den negativa miljöpåverkan och miljömål för alla länder som ingår i EU har 

satts upp. Huvudmålet inom EU är att minska växthusgaserna med 20 procent och öka 

energieffektiviteten med 20 procent fram till år 2020. För Sverige har dock målen att andel 

förnybar energi ska stå för 50 procent av den totala energiproduktionen  och att utsläppen av 

växthusgaser ska vara minska med 40 procent.  År 2050 har målet att Sverige ska vara fria från 

och idag görs därför stora satsningar bland kommuner och företag runt om i Sverige på 

energieffektiviseringar samt sol- och vindkraftsanläggningar. Många av de stora satsningarna som 

gjorts inom detta område uppmärksammas i media vilket bidragit till att allt fler företag och 

kommuner börjar miljöprofilera sig (Regeringen, 2012). 

1.2 Syfte och Mål 

Syftet med uppsatsen är genomföra en förstudie där möjligheterna för Kista Galleria KB att 

implementera solenergi i Kista Gallerias nuvarande energisystem undersöks ur ett tekniskt, 

ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Detta med bakgrunden att sträva mot ett mer 

energimässigt hållbart samhälle.  

 

Huvudmålet med denna uppsats är att ta reda på om solenergi lämpar sig ekonomiskt och 

tekniskt för Kista Galleria och i så fall vilken solenergiteknik som är den bästa utifrån gallerians 

förutsättningar. För att kunna komma fram till detta har följande delmål formulerats:  

 Beräkna om det är ekonomiskt lönsamt att implementera dessa tekniker i Kista Gallerias 

energisystem. 

 Undersöka Kista Gallerias förutsättningar för implementera solenergi i deras 

energisystem.  

 Ta reda på vad solenergin kan användas till  

 Undersöka om solenergianläggning på ett framgångsrikt sätt kan användas som en del av 

Kista Gallerias miljöprofilering  

 

1.3 Problemformulering och frågeställningar  
För att nå de svenska energimålen som satts ställs det höga krav på företag och kommuner på att 

energieffektivisera och använda sig av alternativa energikällor. Kista Galleria som är en av 

Sveriges främsta handelsplatser har satsat mycket på energieffektivisering och ett intresse finns nu 

för att installera en anläggning baserad på solenergi. Problem som denna studie ska försöka lösa 

är att ta reda på vilken solenergiteknik som lämpar sig bäst för Kista Galleria ur en 
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lönsamhetssynvinkel, hur solenergin kan utnyttjas i Kista Galleria samt ta reda på vilka tekniska 

förutsättningar för solenergitekniker som finns för Kista Galleria.   

Frågeställningar sammanfattas med följande frågor:  

 

 Hur ser energibehovet ut i Kista galleria?  

 Vilka solenergitekniker finns?  

 Hur mycket energi kan fås ut genom dessa solenergitekniker?  

 Kan olika solenergitekniker kombineras?  

 Hur mycket skulle respektive teknik kosta? (investeringskostnad, driftkostnad, 

reparationskostnad etc.)  

 Är det lönsamt på längre sikt?  

 Skulle det vara möjligt för Kista galleria att ersätta en viss del av deras nuvarande 

energikälla med solenergi?  

 Hur kan den framställda solenergin utnyttjas på bästa sätt? Kan den användas som en del 

av Kista Gallerias miljöprofilering? 

 

1.4 Avgränsningar 
Då detta är ett uppdrag som görs i samarbete med Kista Galleria KB, förvaltarna av Kista 

Galleria, tas endast den energidistribution de står för i hänsyn. Butiker och merparten av de 

kontor som finns i Kista Galleria har sina egna elavtal, medan Kista Galleria KB står för 

energidistributionen till studentlägenheterna, allmänna utrymmena, vissa kontor samt andra 

utrymmen som utnyttjas för att kunna driva gallerian, så förråd och återvinningscentral. 

Solkyla studeras inte utan istället läggs fokus på solvärme och solel.  Kombisystem, ett PV/T 

system, tas heller inte med i denna studie eftersom det är en ny teknik som inte etablerat sig på 

marknaden än. Dessutom blir beräkningar för ett sådant system komplicerade.  

1.5 Rapportens uppbyggnad 
Först ges en bakgrund kring solenergi och de tekniker som finns för att utnyttja solenergin. 

Vidare ges bakgrundsfakta om Kista Galleria och dess energisystem för att sedan gå över till att 

ge bakgrund kring marknaden för solenergi, de ekonomiska hjälpmedel som finns och de 

kostnader som uppkommer i samband med en investering i solceller respektive solfångare. 

Därefter ges en beskrivning av modellen och en presentation av de resultat som räknats fram följt 

av en känslighetsanalys. Rapporten avslutas med en hållbarhetsdiskussion, slutsats och förslag till 

framtida forskning. 
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2. Solenergi 
Solenergin som når jordklotet är 10 000 gånger starkare än den energi människor får ut av olja, 

naturgas och kol.  Med bara en bråkdel av den solenergi som når jordklotet skulle hela världens 

befolkning kunna försörjas med energi (Kungl. Vetenskapsakademin, 2011).  

Det finns idag flera olika metoder för att utnyttja solenergin. Genom att använda solfångare kan 

solenergi omvandlas till värme och genom solceller kan solenergi omvandlas till elektricitet. 

Teknikerna bidrar inte till växthuseffekten eftersom de inte släpper ut miljöfarliga ämnen. Detta 

innebär att solenergin är en framtidslösning på rådande miljöproblem.  

2.1  Solceller 
För att omvandla solenergi till elektricitet används s.k. solceller. Solceller kan monteras direkt på 

nya eller befintliga byggnader, vilket gör att energi produceras nära användarna 

(Energimyndigheten, 2013). 

Solceller består av olika halvledande material. Halvledare är material, som blir elektriskt ledande 

när de matas med ljus eller värme, men som fungerar som isolatorer vid låga temperaturer. Över 

95 % av alla de solceller produceras i världen består av halvledarmaterialet Kisel (Si). Som det 

näst vanligaste ämnet i jordskorpan, finns det gott om Kisel tillgängligt och dessutom så skadar 

inte bearbetat kisel miljön (Solarserver, 2011).  

I Figur 1 visas solcellens uppbyggnad och grundläggande princip.  För att en solcell ska kunna 

generera energi, generellt sett, förorenas eller ”dopas” halvledaren. Vid dopning tillsätts andra 

kemiska element för erhålla ett överskott av antingen positiva laddningsbärare (p-ledande 

halvledarskikt) eller negativa laddningsbärare (n-ledande halvledarskikt) från halvledarmaterialet. 

Om två olika dopade halvledarskikt kombineras, kan det skapas en s.k. p-n-övergång på 

gränsskiktet. Vid övergångsskiktet byggs ett inre elektriskt fält upp som leder till att elektroner 

frigörs när solljuset når det ljusabsorberande materialet. Dessa elektroner tar sig över cellen till 

minuskontakten. En elektrisk spänning skapas då över solcellen. Vid slutning av en yttre krets, 

med pluskontakt, kan då ström uppstå. För att minska den reflekterande förlusten på cellytan 

sätts alltid på ett transparent anti-reflekterande film på cellen (Solarserver, 2011).  
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Figur 1: Solcellens uppbyggnad (Källa: Miljöportalen, 2011)  

Det finns två olika sorters av solceller, kristallina solceller och tunnfilmssolceller, som i sig är 

uppdelade i olika typer. De kristallina solceller som används idag kan delas upp i monokristallina 

solceller och polykristallina solceller. Kristallina solceller var de första användbara solcellerna som 

togs fram, år 1954. De har också en lång livslängd och en beredskap för massproduktion. Hittills 

står de fortfarande för mer än 80 % av solcellsmarknaden. Tunnfilmssolceller däremot, består till 

skillnad från kristallina solceller, av flera olika varianter. De typer av tunnfilmssolceller som 

används mest idag är amorfa kiselsolceller, CIGS- och CdTe solceller. Jämfört med de kristallina 

varianterna så har dessa lägre verkningsgrad och eftersom de är extremt tunna går det åt mycket 

mindre halvledarmaterial vid tillverkning (Chen, 2011). 

2.1.1 Monokristallina kiselsolceller 

Monokristallina består av ett enkristallsblock av kisel och är den solcellstypen som har högst 

verkningsgrad (Solarserver, 2011). För monokristallina solceller ligger verkningsgraden mellan 17-

20 procent. De är dock dyrare än de polykristallina och amorfa kiselsolcellerna på grund av 

tillverkningsprocessen. Att tillverka solceller av enkristallblock av kisel är en process som kräver 

mer resurser, jämfört med att exempelvis producera solceller av flera mindre kristallblock. Flera 

små block av kristaller smälts för att sedan genom diverse processer bilda ett stort kristallblock 

som sedan sågas i skivor (Chen och Julian, 2011). 

2.1.2 Polykristallina solceller  

Anläggning uppbyggda på polykristallina solceller består av block av flera kristaller. Det är den 

vanligaste typen av solceller på marknaden. Denna typ har en verkningsgrad på 15-18 procent. 

Tillverkningen av polykristallina är mer kostnadseffektiv än den monokristallina tillverkningen. 

Kisel smälts och hälls i block som sågas i plattor istället för att skapa ett stort kristallblock, vilket 

gör att processen blir billigare (Chen, 2011). 
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2.1.3 Amorfa solceller  

Den amorfa solcellen introducerades på marknaden 1984. De amorfa solcellerna kan tillverkas 

flexibla vilket innebär att de kan appliceras på fordon. Nackdelen är de har mycket lägre 

verkningsgrad än de andra typer och de tappar även effekten fortare. Verkningsgraden ligger på 

5-7 procent (Lindblad, 2009). 

2.1.4 CIGS-teknik 

En annan teknik är CIGS tunnfilmssolceller. De består av en tunn film på en glas- eller stålyta där 

det ljusabsorberande skiktet innehåller en blandning av koppar, indium, gallium och selen, varav 

namnet kommer från. På tunnfilmssolcellsmarknaden är denna teknik den mest dominerande. 

Verkningsgraden för denna teknik ligger runt 10-11 procent (Energimyndigheten, 2012a). 

2.1.4 CdTe 

CdTe tunnfilmssolceller består av ämnet Kadmiumtellurid, vilket, precis som kisel, är en 

halvledare. Denna typ av solcell har en verkningsgrad på 8-9 procent. Ett stort problem med 

dessa solceller är användandet av det miljöfarliga ämnet Kadmiumtellurid (Solelprogrammet, 

2011a).  

2.2 Nätanslutna solcellssystem 
För att göra de lämpliga spänningarna och utgångarna tillgängliga för olika tillämpningar, är enkla 

solceller sammankopplade för att bilda större enheter, s.k. solpaneler. De sammankopplade 

solcellerna är vanligtvis inbäddade i transparent Etyl-vinyl-acetat, försedd med en aluminium- 

eller rostfri ram och täckta med transparent glas på framsidan (Solarserver, 2011).  

I Sverige är de solanläggningarna som idag byggs anslutna till elnätet, främst på grund av de stöd 

som finns endast ges till de anläggningarna.  Figur 2 visar hur ett nätanslutet solcellssystem är 

uppbyggt.  Solcellpanelerna seriekopplas i strängar som sedan parallellkopplas i en kopplingslåda, 

som i sin tur kopplas in till växelriktaren via en DC-brytare. Genom att koppla in den via en DC-

brytare kan växelriktaren frånskiljas från solcellernas spänning vid behov. Eftersom solcellerna 

producerar likström används växelriktaren för att göra om det till växelström, vilket är den typ av 

elektricitet som strömmar i elnätet. Växelriktaren kopplas sedan till byggnadens elcentral via en 

elmätare och AC-brytare. Elmätaren ger kontroll över solcellssystemets elproduktion och med en 

AC-brytare inkopplad kan växelriktaren skiljas från nätets spänning (Solelsprogrammet, 2011b). 
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Figur 2: Solcellssystemets uppbyggnad (Källa: Solelprogrammet, 2011b) 

När det gäller anslutning till elnätet kan man dela upp detta i fyra kategorier: 

 Den el som produceras förbrukas direkt av användaren 

 En del av den producerade solelektriciteten utnyttjas direkt. Export av el sker vid 

överskott och import vid behov. 

 Som andra punkten men på årsbasis produceras det ett överskott till elnätet. 

 All den producerade elen matas ut på elnätet (Solelprogrammet, 2011b). 

I Figur 3 visas flödet av energi i ett nätanslutet system. Energin som alstras av solcellsmodulerna 

går igenom växelriktaren och ut i elnätet. Den energin som produceras går först till att täcka det 

egna behovet. Vid eventuella överskott på energi går överskottet ut i elnätet och vid underskott 

av energi, köps el in för att täcka behovet. 
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Figur 3. Flödet av energi, E, i ett nätanslutet solcellssystem.( Källa: PVsyst, 2012) 

För att undvika att flödet i solcellssystemet ska bibehållas sätts alltid en diod över varje modul för 

att automatiskt kunna leda strömmen vidare om någon modul av olika själv inte kan behålla rätt 

strömnivå i kedjan av de seriekopplade modulerna. Vanliga orsaker till att strömmen kan behöva 

förbikopplas är att modulen är skuggad, borttagen eller defekt (Solelsprogrammet, 2011c). 

2.3 Solfångare 
Idén med solfångare är att ta emot och omvandla solstrålarnas energi till värme. Generellt värmer 

solen då upp vatten som cirkulerar i solfångaren, som sedan överförs till ett värmesystem, 

antingen direkt eller via en värmeväxlare. Då solen lyser mer och starkare på sommaren, tar 

solfångare in mer energi då, varvid det ofta bildas överskottsenergi. Denna sparas i största grad 

till vinterhalvåret, då behovet är som störst. Detta görs exempelvis genom att lagra värmen i 

värmemagasin (Handskholmen, 2005). 

Generellt sett finns 5 olika typer av solfångare: vakuumrörsolfångare, plana solfångare, 

koncentrerade solfångar, poolsolfångare och luftsolfångare. De två vanligaste typerna av 

solfångare är plana solfångare och vakuumrörsolfångare och det är på dessa typer fokus läggs i 

studien (Handskholmen, 2005). 

Beträffande verkningsgraden hos solfångare generellt blir det sämre verkningsgrad desto större 

temperaturskillnad mellan omgivningen och solfångarens temperatur. Även isolationen på 

solfångaren spelar roll, där dålig isolering genererar dålig verkningsgrad. På vintern har 

vakuumrörsolfångaren, med sin goda isolation, bättre verkningsgrad. På sommaren är skillnaden 

mindre (Handskholmen, 2005). Den högsta verkningsgraden för solfångare i dagens läge är cirka 

80 procent, vilket kan uppnås av vakuumsolfångare. Dessa kan generera upp till 750 kWh/m2 och 

år (Landergren & Skogsäter, 2011). 
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De mest betydande faktorerna i samband med solfångare är riktningen mot solen, samt vinkeln 

mot solen. Gällande riktningen är sydläge det optimala, men även sydvästläge samt sydostläge 

fungerar. Detta antyder att solfångarens vinkel mot solen med jämna mellanrum måste ändras 

(Landergren & Skogsäter, 2011).  

2.3.1 Plana solfångare 

Den plana solfångaren är den mest använda i dagsläget, mest beroende på att konstruktionen är 

enkel samt att den är säker i drift (Solportalen, 2012). De största fördelarna med plana solfångare 

är den höga verkningsgraden under årets varmaste period samt att den är enkel att installera 

(Solenergiteknik, 2013). Figur 4 visar en plan solfångare och dess delar. Den plana solfångaren är 

vanligen inbyggd i en ram gjord av aluminium. Vidare har den en genomlysande skiva av glas som 

täcker solfångaren, absorberande yta med kopparrör samt isolering på baksidan. Isoleringen är 

viktig för att hålla uppe en bra verkningsgrad (Landergren & Skogsäter, 2011). 

I kopparrören finns en vätska i form av en glykolblandning. När solen lyser på den absorberande 

ytan absorberas värmen via vätskan och leds via kopparrören vidare till en tank (Solenergiteknik, 

2013). Glaset på den plana solfångaren fungerar som skydd mot kyliga vindar m.m. I och med att 

glaset innehåller lite järn släpper den igenom mer än 90 procent av solinstrålningen (Solportalen, 

2012). Den plana solfångaren är starkt beroende av en bra infallsvinkel till solinstrålningen, där 

absorptionsförmågan och därmed verkningsgraden annars försämras kraftigt (Landergren & 

Skogsäter, 2011). En plan solfångare genererar mellan 300 till 600 kWh/m2 och år (Solportalen, 

2012). 

 

Figur 4: Plan solfångare och dess delar (Källa: Greenspec, 2013) 

2.3.2 Vakuumrörsolfångare 

Figur 5 visar hur en vanlig vakuumrörsolfångare är uppbyggd och fungerar. Den är uppbyggd av 

ett antal rör, bestående av ett inre och yttre skikt. Mellan dessa skikt råder vakuum, vilket hindrar 

den mottagna solenergin att lämna röret. Solenergin tränger sig in i röret, där det omvandlas till 

värme. Inne i röret finns flänsar, som för vidare värmen till en så kallad ”heat-pipe”, där den 
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ackumuleras. Allteftersom värme byggs på ökar temperaturen, och efter en viss temperatur 

förångas vätskan i röret och rör sig mot toppen av röret. Där kondenseras den för att senare 

avlämna sin värme till ett samlingsrör. I samlingsröret finns en vätska av lägre temperatur som för 

bort värmen. Den vätska som kondenseras åker ned till botten på vakuumröret varpå en ny cykel 

påbörjas (Landergren & Skogsäter, 2011). 

 

Figur 5: Vakuumsolfångare – dess delar och funktionaliteten (Källa: Egreensolar, 2012)  

Fördelarna med vakuumrörsolfångare är att verkningsgraden är relativ hög och stabil året om, 

låga värmeförluster som följd av bra isolering, rund absorbatoryta samt litet vindmotstånd 

(blåsten går genom solfångaren) (Handskholmen, 2005). En vakuumrörsolfångare genererar 

mellan 450 till 750 kWh/m2 och år (Solportalen, 2005). 

Eftersom vakuumrörsolfångare är cirkulära till formen absorberas solstrålarna runt om, i 

jämförelse med plana solfångare, vilket gör att vinkeln i vilket de står mot solen inte blir 

avgörande (Solenergiteknik, 2013). Varje vakuumrör har också sin egen krets, vilket betyder att 

det bara behöver ersättas ett rör vid skador eller fel, istället för alla rör. Detta skiljer sig från plana 

solfångare, där modulerna är seriekopplade, vilket fördyrar driftkostnaderna eftersom det vid 

skador är nödvändigt att ersätta hela systemet (Landergren & Skogsäter, 2011). 

Generellt sett producerar, enligt mätningar, vakuumrörsolfångare 55 procent mer värme, plus 

eller minus 10 procentenheter beroende på driftskillnader. Det som ligger till grund för skillnaden 

är vakuumrörens låga förlustnivå. Detta gör att det behövs relativt låg instrålning på vakuumrören 
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för dem att börja leverera värme, till skillnad från de plana solfångarna. Vakuumrörsolfångarna är 

också bättre anpassade till vinklat solinstrålningsinfall, även om de plana solfångarna har bättre 

verkningsgrad vid diffust ljus (Kovacs och Pettersson, 2002). En nackdel med den bättre 

isolationsförmågan är att absorbatorytan blir mindre, samt att priset blir högre. 

Tillverkningsprocessen för den plana solfångaren har optimerats ekonomiskt, samt att materialet 

blivit billigare, vilket gör den plana solfångaren billigare i sin helhet (Åsberg, 2011). 

2.4 Solfångarsystem 
Ett solfångarsystem består generellt av en ackumulatortank, en cirkulationspump, ett 

expansionskärl, en reglercentral och en värmeväxlare. I Figur 6 visas solfångarsystemet, dess delar 

och funktionalitet. Ackumulatortankens uppgift är att tillfälligt lagra energin från solpanelerna, 

med hjälp av varmt vatten. I toppen av tanken samlas det varma vattnet och i den nedre delen 

samlas det kalla vattnet. Volymen av ett tankutrymme bör vara mellan 50 till 100 liter/m2. Från 

solfångarna transporteras värme med en värmebärare, bestående av glykolblandat vatten. 

Cirkulationspumpen har som funktion att transportera värmebäraren fram och tillbaka från 

solfångarna till ackumulatortanken. Expansionskärlet är till för att ta hand om den volymökning 

som värmebäraren utsätts för i och med den stigande temperaturen i solfångarna. Värmeväxlaren 

överför värmen från värmebäraren till ackumulatortanken utan medierna blandas. Reglercentralen 

används för att styra hela systemet. Den sköter cirkulationen, främst genom att reglera pumpen. 

Normalt sett har ett solfångarsystem en alternativ värmekälla, som exempelvis värme från eld 

eller fjärrvärme (Lönqvist, 2010).  

 

Figur 6: Solfångarsystem – dess delar och funktionalitet (Källa: The Encyclopedia of Alternative Energy 

and Sustainable Living, 2013)  
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2.5 Fjärrvärmesystem 
Fjärrvärmesystemet är ett väl utbyggt värmesystem i Sverige, mer än hälften av alla bostäder och 

lokaler utnyttjar detta system. Systemet bygger på att värme utvinns i värmeverk eller kraftverk 

som används till att värma upp vatten som i sin tur transporteras, under högt tryck, i ett system 

av välisolerade rör till fastigheter. I varje fastighet finns det en fjärrvärmecentral med en 

värmeväxlare som ser till att vattnet används till värma upp elementen i fastigheten (Svensk 

fjärrvärme, 2013). Om fjärrvärme är installerat i byggnaden kan solfångaranläggningen anslutas 

till undercentralen för fjärrvärmesystemet via en ackumulator tank och värmeväxlare. Solvärmet 

distribueras då i fjärrvärmesystemet för att täcka tappvarmvatten och värmebehovet. Solvärmet 

distribueras automatiskt dit behovet finns.(Aquasol, 2005), 

2.6 Solinstrålning 
Solinstrålning är den energi från solen som träffar en specifik yta under en given tid. Den vanliga 

enheten för solenergi är kWh/m2 och år eller dag.  

Solinstrålningen i Sverige skiljer sig beroende på var i Sverige man befinner sig. I södra Sverige 

ligger solstrålningen på ungefär 1000 kWh/m2 och år och i norr på cirka 800 kWh/m2 och år. 

Figur 7 visar ett karta över medelsolinstrålningen i Sverige (Solenergiteknik, 2013). 

 

Figur 7: Karta på den genomsnittliga solinstrålningen runt om i Sverige (Källa: SSolar, 2010)  

Det finns två olika typer av solinstrålning – direkt och diffus solinstrålning. Med diffus instrålning 

menas instrålning med hinder, som molntäcke eller partiklar. Direkt strålning är strålning utan 

hinder. Om all instrålning är diffus täcks all instrålning. I Sverige finns mätningar som visar att 
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mellan 45-65 procent av instrålningen är diffus. Valet av instrument som väljs för upptagning av 

solinstrålning beror på typen av instrålning (Ssolar, 2010). 

Solljuset hindras även av atmosfären, där instrålningen absorberas, reflekteras och sprids, vilket 

minimerar effekten av solinstrålningen. Detta beror på luftmolekyler, stoft, vattenånga samt aska 

som finns i luften. Om solinstrålningens väg är längre, går av denna anledning mer effekt till 

spillo. Solinstrålningen är därför maximal när solen står i zenit, d.v.s. 90 grader mot jordens yta, i 

molnfri miljö, eftersom avståndet till atmosfären då är kortast. Indexet AM (Air mass) återger hur 

mycket luft solinstrålningen färdas genom innan den träffar jordytan, där AM = 1 är då solen står 

i zenit och vinkeln mot horisontalplanet ζ = 90°. Ju mindre värde AM har, desto effektivare 

solinstrålning i form av mindre förluster (Cirotech, 2009; Siden, 2007).     

Figur 8 visar solens vinkel mot horisontalplanet för ett helt år, i perioder om 3 månader. Figuren 

illustrerar även respektive periods värde på AM.  På vintern är solvinkeln lägre än på sommaren, 

men AM är större.                    

 

Figur 8: Genomsnittligt värde på solvinkeln mot horisontalplanet och AM i Stockholm under årets lopp 

(Källa: Cirotech, 2009) 

Figur 9 visar solinstrålningen i Stockholm för ett år, fördelat på årets månader. Solinstrålningen är 

väldigt intensiv på sommaren i förhållande till vintern. Den totala årsinstrålningen i Stockholm 

ligger lite över 1000 kWh/m2 och år (RETscreen, 2013). 

http://www.cirotech.se/solinstralning.htm
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Figur 9: Den genomsnittliga solinstrålningen i Stockholm i kWh/m2 och månad (Källa: RETscreen, 2013) 

2.6.1 Optimal lutning 

Lutningen av solfångare bör för maximalt solintag vara så vinkelrät som möjligt mot den 

inkommande solinstrålningen, för att få högsta möjliga intensitet. Dock ändrar ju sig 

väderstrecket med tiden på dygnet samt årstiden, varför det gäller att kompromissa mellan 

horisontalplanet och väderstrecket. Den bästa vinkeln för en solfångare räknas ut enligt följande 

Ekvation 1 (Cirotech, 2009b). 

                                                                                                                   (1)

       

Dock kan det avvika tämligen mycket från den optimala vinkeln utan större förluster. Stockholm 

ligger på 60 grader nordlig latitud, varför 45 grader är en lämplig vinkel. Optimalt vädersträck är 

rakt söder ut, där sydväst eller sydost fungerar tillräckligt bra också utan stora förluster i effekt 

(Cirotech, 2009). 

 

2.7 Befintliga anläggningar solcells- och solfångareanläggning 
Antalet installerad toppeffekt i Sverige har ökat, där den i mars 2013 uppnådde 5388 kWt 

(SolEl & Elforsk AB a, 2013). Det finns ett par stora anläggningar solcells- och 

solfångaranläggningar runt om i Sverige, där några tas upp i kommande sektioner. 

2.7.1 Rosenlundsbadet, Jönköping 

 En befintlig stor solcellsanläggning idag är installationen på Rosenlundsbadet i Jönköping. Den 

är näst störst i Sverige idag, sett efter installerad toppeffekt – 175 kWt. Driftstarten för 

anläggningen var i mars 2010. Den totala modulytan är 1500 m2, bestående av 2200 moduler. 

Solcellsanläggningen är installerad på badets lutande tak. Anläggningen består av CIGS 

tunnfilmssolceller (SolEl & Elforsk AB, 2013b).f 
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2.7.2 Sege Park, Malmö 

Ytterligare en stor solcellsanläggning, tredje största i Sverige, är Sege Park i Malmö. Den togs i 

bruk juli 2007 och har toppeffekten 166 kWt. Den totala modulytan är 1250 m2 med 1264 

moduler. Solcellerna är polykristallina. En förväntad produktion ligger runt  (SolEl & Elforsk AB, 

2013c). 

2.7.3 Telefonplan, Stockholm 

Telefonplans solcellsanläggning togs i bruk i januari 2009 och har en toppeffekt på 86 kWt. 

Denna anläggning ger en en förväntad produktion på ungefär 66 MWh/år. Anläggningen är på 

ungefär 700     (SolEl & Elforsk AB, 2013d). 

2.7.4 Etnografiska museet, Stockholm 

Solcellsanläggningen på Etnografiska museet är en annan stor anläggning i Stockholm. 

Driftstarten på den var i september 2011 och har en toppeffekt på 81,6 kWt. En årlig produktion 

på 60 MWh beräknas kunna produceras (SolEl & Elforsk AB, 2013e). Anläggningen består av 

340 polykristallina moduler med en totalyta på 560 m2 . Investeringskostnaden för denna 

anläggning låg på 1 600 000 SEK (Cision, 2013).  

2.7.5 Ersta  sjukhus, Stockholm 

En befintlig solfångaranläggning finns på Ersta sjukhus på Södermalm i Stockholm. 

Installationen är av plana solfångare och den totala arean är på 350 m2 och togs i bruk 1993 med 

syftet att producera värme och tappvarmvatten. Anläggningen producerar 140 MWh/år eller 400 

kWh/m2 och täcker 15 procent av det totala värmebehovet. Investeringskostnaden var 1 315 000 

kr (Calminder, Landfors och Södergren, 2002) 

2.7.6 Naturbruksgymnasiet 

En annan solfångaranläggning är på Naturbruksgymnasiet i Kvinnersta, som installerades 2000. 

Installationen är av plana solfångare och den totala solfångarytan är 390 m2. Den faktiska 

kostnaden för anläggningen var 1 395 000 kr och producerar ca 110 MWh/år eller 351 kWh/m2. 

Anläggningen täcker 3 procent av det totala värmebehovet, som används till värme samt 

tappvarmvatten (Calminder, Landfors och Södergren, 2002).                                                     
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3. Kista Galleria 

3.1 Om Kista Galleria 
Kista galleria är en av Sveriges framgångsrikaste handelsplats. Varje dag har gallerian ungefär 70 

000 besökare och under 2012 byggdes gallerian ut. Den ägs av företagen Citycon och CPPIB, 

men förvaltas av Kista Galleria KB, som sköter all teknisk och kommersiell förvaltning. Gallerian 

har en uthyrningsbar yta på ungefär 89 400 kvm. Köpcentrumet står för 56 700 kvm, kontor för 

9200 kvm, lager för 4600 kvm, 10 000 kvm för studentbostäder, 8100 kvm för hotell och 800 

kvm för annat. Tillsammans med garage blir den totala förvaltade ytan 133 000 kvm (Kista 

Galleria, 2012a). Gallerian består av 180 butiker och restauranger. Man har exempelvis en SF 

biograf, filmstaden Kista och O’Learys Bowling & Gokart. Ett stort utbud av post, bank, BVC, 

vårdcentral, tandläkare m.m. finns även tillgängligt (Kista Galleria, 2012b).  

3.2 Takarea 
Kista Gallerias takyta kan delas upp i flera områden. I figur 10 illustrerar Kista Galleria snett 

uppifrån, där det inringade området markerar vad som definieras som Kista Galleria. 

 

Figur 10: Bild på Kista Galleria snett uppifrån (Källa: National Geographic Maps, 2013) 

Figur 11 visar en ritning över Kista Gallerias tak. Kartan har blivit indelad i olika områden. De 

orangemarkerade områdena är tekniskt potentiella installationsytor för solpaneler. Med hänsyn till 

solriktning, där optimalt solläge är mot syd, solbegränsas dock vissa områden av skugga. Område 

1 begränsas av studentbostäderna (område 2 & 3), område 4 av kontoren i mitten (mellan område 

4 & 5) och område 6, 7 och 8 begränsas av kontorsbyggnaden. Hälften av område 5 uppskattas 

att skuggas av studentbostäderna. De orangemarkerade områden med ytterligare grön markering 
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inom sig är således tekniskt bra installationsytor, med bra solinstrålningsläge, där tämligen liten 

skuggning infinner sig.  

 

Figur 11: Ritning over Kista Gallerias tak, med utritade områden för installationspotentiella ytor för 

solpaneler (Källa: Kista Galleria KB, 2013) 

 

Område 2 & 3 har dock ventilationstrummor i mitten samtidigt som taket tillsmalnar mot slutet. 

Detta begränsar ytan i dessa områden. Den totala arean för områdena 2,3 och 5, med hänsyn 

begränsningar, beräknas slutligen till cirka 1577 m2. 

Tabell 1 visar delareorna för område 2, 3 och 5 samt den totala arean för att installera solpaneler 

på. 

Område Area      
2 421 

3 421 

5 735 

  

Totalt 1577 

 

Tabell 1: Delareor på Kista Gallerias tak  

3.3 Kista Gallerias nuvarande energisystem 
För närvarande använder Kista Galleria fjärrvärme för att värma anläggningen. De är då anslutna 

till fjärrvärmenätet, bestående av varmt och kallt vatten. Detta används till att värma element och 

till kall- och varmvatten generellt, och distribueras runt i byggnaden via en fjärrvärmecentral. Elen 

matas in från elnätet och fördelas mellan olika undercentraler i Kista Galleria (Eriksson, 2013).  

Figur 12 visar fördelningen av värmebehovet via fjärrvärme under olika år. Då det är varmt på 

sommaren är behovet mycket litet under sommarmånaderna. 
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Figur 12: Fjärrvärmeanvändningen under 2012 (Källa: Kista Galleria KB, 2013 ) 

Figur 13 visar fördelningen av elbehovet via elnätet under olika år. 

 

Figur 13: Elförbrukningen under 2012 (Källa: Kista Galleria KB, 2013) 

Vi kan se att behovet av fjärrvärme är som minst under sommaren och som högst under vintern 

och tvärtom för fjärrvärme. Elbehovet är relativt jämt till skillnad från fjärrvärme. 

Energieffektiviseringar har lett till minskad energiåtgång i Kista Galleria, vilket är tydligt i 

stapeldiagrammen (Eriksson, 2013). Det ackumulerade fjärrvärme behovet uppgick år 2012 till 

5678 MWh, och den ackumulerade elanvändningen uppgick till 8626 MWh. Totalt förbrukades 

det år 2012 18 780 MWh. 

Kista Galleria KB står för el- och värmedistributionen till studentbostäderna, sitt eget kontor, 

allmänna utrymmen och utrymmen som används för drift av Kista Galleria. Butiker och kontor 

har sina egna elavtal och fjärrvärmeavtal, vilket innebär att den förbrukning som presenteras inte 
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inkluderar dessa (Eriksson, 2013). En fördelning av elförbrukningen över olika delar i Kista 

galleria presenteras i Tabell 2.  

Område Årlig energianvändning(MWh) 

Allmänna utrymmen i gallerian exl. parkering 7 289 

Studentbostäder 927 

Parkering 46 

Skyddsrum och Förråd 62 

Diskrum 303 

Återvinningscentral 0,44 

Totalt  8 627 
Tabell 2. Fördelning av elförbrukning i Kista Galleria (Källa: Kista Galleria KB, 2013) 

3.4 Användningsområden för solenergi i Kista Gallerias energisystem  

Kista Galleria skulle kunna ersätta en del av deras fjärrvärmeanvändning till värme och 

tappvarmvatten med solenergi från solfångare, förslagsvis på sommaren när behovet av värme är 

lågt och närvaron av solstrålning är hög. Eftersom Kista Galleria idag har ett installerat 

fjärrvärmesystem i byggnaden är det bästa sättet att utnyttja solvärmet genom att sammankoppla 

solfångaranläggningen till fjärrvärmesystemet. 

Den el som solcellsanläggningen genererar utnyttjas bäst av Kista Galleria genom att koppla 

anläggningen till byggnadens elnät. Genom att koppla växelriktarna till en undercentral i Kista 

Galleria går den egenproducerade elen automatiskt dit den behövs. Det allmänna nätet förser 

automatiskt resten efter behov. Först när den anläggningen kan täcka hela Kista Gallerias behov, 

kan eventuella elöverskott skickas ut på det allmänna elnätet (Direct Energy, 2013). I Figur 3, 

som finnes under sektion 2.2, illustreras hur energi från solcellsanläggningen flödar i elnätet. 
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4.  Solenergi som marknadsföringsinstrument  
Det är allmän kännedom att förnybar energi, inte minst solenergi, är skonsammare mot miljön. 

Det är också allmän kännedom att många ställen runt om i världen nu börjar införskaffa denna 

typ av energi och att det existerar en större medvetenhet kring miljön i form av ”ett grönt 

tänkande”. Ett problem med detta är att, i ett slags gemensamt initiativtagande mot en ”grönare 

värld”, många människor har starka incitament att inte bidra. Med detta menas att det då friåks på 

fördelarna som skapats och bekostats av andra. Detta är känt som ”free rider”- problemet. Som 

konsekvens av detta, går det inte att lita på allmänhetens intresse att skapa en effektiv marknad 

för kollektiv nyttighet, vilket ur ett neoklassisistiskt ekonomiskt perspektiv leder till 

marknadsmisslyckande. Det finns enligt Wiser fyra strategier för att motarbeta ”free rider”- 

problemet, och därmed skapa en marknad för kollektiv nyttighet. Dessa är att utnyttja 

samfälldhet och den sociala dynamiken, försäkra kunder om att de kan ”göra skillnad”, betona 

lojalitet i kundens handlande samt att öka värdet av privata produkter kopplade till oegennytta 

(Wiser, 1998). 

En tolkning av detta är att det inte går att lita på människors incitament att bidra till en grönare 

värld, på grund av ”free rider”- problemet. Ur ett ekonomiskt perspektiv kan marknaden utnyttjas 

för att motarbeta detta problem. 

Det har visats att marknadsutvecklingen av solenergi i Europa inte bara beror på olika 

klimatförhållanden eller teknologiska utvecklingar inom området. En viktig aspekt är även folkets 

medvetenhet om miljön, stöd av solenergi från regeringar och utvecklingen av kreativa 

marknadsföringsinstrument från marknadsaktörer. En av de främsta barriärerna för solenergi att 

implementeras i EU-länder är avsaknaden av rationella marknadsföringsplaner samt 

marknadsföringsaktiviteter. Några nödvändiga aktiviteter som krävs för att solenergi går från att 

vara en nischad marknad till att vara en allmän marknad är motivation av folket (öka 

medvetenheten av miljökonsekvenserna, information om ekonomiska fördelaktigheter, 

subventionsincitament att installera exempelvis solpaneler m.m.), distribution och försäljning 

(skapa kreativa marknadsföringsstrategier, träning av personal i distribution och försäljning m.m.) 

samt acceptans av beslutstagare i byggnadssektorn såsom arkitekter, byggnadsingenjörer etc 

(Tsoutsos, 2002). 

 

Från fallstudier gjorda i Tyskland, USA, Danmark och Indien har det konstaterats att nio faktorer 

bidrar till ökad acceptans av marknaden för förnybar energi. Dessa är stark institutionell 

kapacitet, politiskt engagemang, gynnsamma rättsliga ramar, konkurrenskraftiga installations- och 

produktionskostnader, mekanismer för information och feedback, tillgång till finansiella medel, 

gynnsamma ägarskapsvillkor för förnybar energi för privat bruk, deltagande i projekt samt 

erkännande av positivism i den offentliga bilden av förnybar energi. Länder som saknar dessa 

faktorer, eller somliga av dessa faktorer, kommer se denna marknadstillväxt uppehållas. Det 

menas att förekomsten av nästan alla nio faktorer synkront i Tyskland har gett upphov till att de 

idag är världsledande inom solpanelsproduktionen. Det har också påvisats att dessa faktorer lett 

till en framstående marknad i Danmark för vindkraftverk. Även motsatsen har visat att Indien 

och USA, som saknar många av dessa faktorer, inte har en stor acceptans av marknaden för 

förnybar energi (Sovacool & Ratan 2012). 
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I en annan studie påvisades att positiv inställning till energisparande samt större medvetenhet om 

tekniken bakom solenergi gör det mer sannolikt för människor att acceptera solenergi, då till stor 

del inte beroende av payback-tiden. Vidare visades att förutom installationskostnaden av 

solpaneler, spelar även hanteringen av solpaneler spelar roll, vilket är en inlärningsprocess och 

därmed tröskel för acceptansen och implementeringen (Islam & Meade, 2013). 

En slutsats är att inte bara ekonomiska faktorer väger in i acceptansen av marknaden för förnybar 

energi och därmed solenergi, utan även sociala faktorer. Att därmed använda 

marknadsföringsstrategier för att påverka främst de sociala faktorerna bör göra skillnad.  

En slutsats kan även vara att om företag implementerar förnybar energi, antingen genom att 

använda det själva eller i sin produkt, och använder det i marknadsföringssyfte kan detta skapa 

incitament hos folket att inte bidra med egennytta. Detta skulle då inte bara leda till att företaget 

får större vinst, utan även bidra till att folket tänker och agerar grönare. Att företag använder 

förnybar energi, förslagsvis solenergi, i marknadsföringssyfte tjänar därför två syften. Företaget 

skulle då, i sin marknadsföring, troligtvis behöva göra mer än att bara nämna att de implementerat 

förnybar energi, utan även yttra sig om exempelvis varför de skaffat det etc., för att uppfylla de 

villkor som krävs för att folket ska öka deras acceptans av marknaden. 

Under 2012 lät Stinsen Galleria i Sollentuna installera Sveriges största solcellsanläggning, vilket 

ämnar substituera större delen av köpcentrumets elförbrukning. Energin från solcellerna ska driva 

entrékaruseller samt rulltrappor. Det finns en plan att även kunder ska kunna ladda sina elbilar 

med energi från solcellsanläggningen (Energinyheter, 2012). 

I parallell till försäljningen av miljöbilar har antalet miljöbilar i Sverige ökat från ett par hundra år 

2001 till strax under 200 000 stycken 2008. Även försäljningen har ökat per år. I rapporten 

framhävs att den främsta faktorn för införskaffning av miljöbil är att ”Jag vill minska min egen 

miljöpåverkan” (Pädam, Örtegren & Waluszewski, 2009). Detta tyder på att miljömedvetenhet 

sannolikt kan utnyttjas till marknadsföring, ur ett ekonomiskt perspektiv.  
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5. Ekonomiska hjälpmedel  

5.1 Subventioner  
Sedan 2009 har alla typer av aktörer kunnat söka statliga subventioner för installation av solceller 

och solel/solvärmehybridsystem.  Regeringen har för åren 2013-2016 beslutat att avsätta 210 

miljoner kronor för att kunna ge subventioner med syfte till att få fart på Sveriges utveckling mot 

ett mer hållbart samhälle. För att stödet ska beviljas måste installationen vara slutförd senast den 

31 december 2016.  Detta stöd ligger på 35 procent av investeringskostnaden från och med 

februari 2013 och taket för ett solcellssystem ligger på 1,2 miljoner kronor.  De stödberättigande 

kostnader, per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt, får inte överstiga 37 000 kronor för 

solcellssystem och för solel/solvärmehybridssystem får kostnaderna inte överstiga 90 000 kronor 

(Energimyndigheten,  2013b). Det tidigare stödet för solvärme upphörde i slutet av 2011 

(Energimyndigheten, 2013c).  

I figur 14 kan vi se hur priset sjunkit för solcellsanläggningar samt hur subventionerna har 

bidragit till en ökad utbyggnad av solcellsanläggningar.  Figuren visar tydligt hur subventionerna 

påverkat solcellsmarknaden i Sverige. Idag installeras det fler anläggningar än tidigare, då inga 

subventioner fanns tillgängliga. Genom att göra det lönsammare att installera solceller 

uppmuntrar uppenbarligen befolkningen till att installera solcellsanläggningar. 

 

Figur 14: Angivet pris för solcellsanläggningar som fått investeringsstöd utbetalt t.o.m. 2012-10-19 (Källa: 

Bengt, 2012) 

5.2 Elcertifikatsystem 
Elcertifikatsystemet är ett system som sedan 2003 har funnits för att gynna producenter av 

förnybar energi. Det ska fungera som ett slags ekonomisk stöd för de som driver anläggningar för 

förnybar energi och som en bestraffning för aktörer som driver anläggningar som släpper ut 

mycket koldioxid (Energimyndigheten, 2012c). Sedan den 1 januari 2012 har Sverige och Norge 

en gemensam elcertifikatsmarknad. Införandet av handel med elcertifikat över landsgränserna ska 

enligt prognos, utöver de 25 TWh som satts som målet i Sverige, ge ytterligare 13,2 TWh 

förnybar el mellan åren 2012-2020 (Energimyndigheten, 2012d). 
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Elcertifikatsystemet fungerar på så sätt att energiproducenter som uppmätt 1 MWh får ett 

elcertifikat som de kan säljare vidare till de aktörer som har kvotplikt, d.v.s. krav på sig att inneha 

elcertifikat som motsvarar den mängd koldioxid de släpper ut. De som då säljer elcertikatet får då 

en extra intäkt utöver den el som de säljer och de som har kvotplikt är då tvungna att köpa 

elcertifikat. Det skapar en efterfrågan på elcertifikat och uppmuntrar aktörer till att använda sig av 

förnybara energikällor. De aktörer som producerar antingen vindkraft, solenergi, vågenergi, 

geotermisk energi, biobränsle, vattenkraft eller torv i värmekraftverk, är berättigade till 

elcertifikat. Aktörer som har kvotplikt är elleverantörer av icke förnybar energi, vissa elanvändare 

och elintensiva industrier som registrerats av energimyndigheterna (Energimyndigheten, 2012c). 

Efter att anläggningen blivit godkänd för elcertifikat tilldelas elcertifikat under 15 år, men fr.o.m. 

år 2016 kommer nya anläggningar endast att tilldelas elcertifikat t.o.m. år 2030 . För att bli 

godkänd måste anläggningen vara ansluten till elnätet och även installation mätare vara 

genomförd, vilket är en kostnad som kommer tas med lönsamhetskalkylen.(Stridh och Hedström, 

2009). 

På den konkurrensutsatta elcertifikatmarknaden är det samspelet mellan utbud och efterfrågan 

som bestämmer priset. Priserna sätts på SKM:s (Svensk Kraftmäkling) hemsida. I figur 15 kan 

utvecklingen av priset på elcertifikatmarknaden ses mellan april 2010 och april 2013. Ett 

genomsnittligt pris för elcertifikat för perioden april 2012 till april 2013 ligger på 200 SEK per 

elcertifikat (SVK, 2013). 

 

Figur 15: Prisutveckling elcertifikat (Källa: SVK, 2013) 

Elcertifikatsystemet som skapades för att få fart på marknaden för förnybarenergi har visat sig 

vara otillräcklig för solcellsmarknaden i Sverige. Systemet har inte bidragit med något märkbart 

ekonomiskt stöd till den småskaliga solcellsproduktionen i Sverige. Endast åtta procent av de 

nätanslutna solcellsanläggningarna dragit nytta av elcertifikatsystemet. Att läget ser ut på det sätt 

är på grund av att den konventionella elen fortfarande är mycket billigare än den konventionella 

elen. Man investerar därför inte tillräckligt mycket för att elcertifikatsystemet ska bli lönsamt. Nya 

stödsystem samt prestanda- och kostnadseffektiviseringar kan dock komma att göra det mer 

lönsamt (Elforsk, 2009). 
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5.3  Tillstånd och certifieringar 

5.3.1  Byggtillstånd 

Bygglov kan man vara tvungen att söka för solceller/solfångare om de placeras på ett sätt som 

förändrar det yttre utseendet markant.  Om man sätter solcell/solfångare längs marken eller på en 

bygglovsfri byggnad behöver man vanligtvis inte söka detta tillstånd. I vilka fall man behöver 

söka bygglov kan variera beroende på vilken kommun det handlar om. Detta gäller dock inom 

Stockholms stad, vilket är den kommun detta projekt berör (Stockholms stad, 2011).   

5.3.1 Certifieringar 

När man ska installera solenergianläggningar bör man se till att komponenterna är certifierade. 

Man bör se till att säkerhetsställa att dessa är CE märkta (Energimyndigheten, 2011). Att en 

produkt är CE märkt innebär att tillverkare lovar att den tillverkade varan uppfyller EU:s 

säkerhetskrav (Konsumentverket, 2011). 

En annan internationell standard som finns för solcellsmoduler är den internationella IEC 

standard (Energimyndigheten, 2011). IEC är en internationell organisation som certifierar 

elektroniska produkter. En produkt som uppfyller IEC standarden garanterar bra prestanda och 

säkerhet (IEC, 2013). 

För solfångare finns det ett certifikaten som kallas The Solar Keymark, vilket är en europeisk 

kvalitetsmärkning (SP, 2012). Certifieringen skapades av European Solar Thermal Industry 

Federation(ESTIF) och CEN(European Commite for Standardisation) för att främja 

användningen av högkvalitativa solvärmeprodukter på den europeiska marknaden. Idag används 

den främst i Europa men blir allt kändare utomland. The Solar Keymark demonterar för 

slutanvändaren att det är en produkt uppfyller de relevanta europeiska standarder som ställs på 

solfångare (ESTIF, 2012).   
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6. Marknaden för solenergi 

6.1 Solcellsmarknaden 
Solceller har använts sedan 1950-talet då de först användes till att förse satelliter med elektricitet 

från solenergi. Halvledarindustrins utveckling vi denna tid bidrog till att solcellskostnaderna 

pressades ned. Detta gjorde det, på 60- och 70-talet, möjligt för människor på jorden att utnyttja 

solenergin. De som använde sig av solcellerna var under denna tid främst de som bodde långt 

ifrån elnätet.  Det var dock efter energikrisen på 70-talet som länder satsade på att ta fram 

effektivare och billigare solceller.  Satsningen har nu lett till att solcellerna i stadsmiljö är nära 

ekonomisk lönsamhet. I Sverige har solcellssystem på fritidshus, båtar och fyrar dominerat 

solcellsmarknaden men nu börjar antalet solcellssystem på byggnader öka, främst på grund av de 

investeringsstöd, subventioner, som staten bidrar med  (Energimyndigheten, 2009). 

Att solcellsmarknaden blivit mycket större kan ses på försäljningsökningen och den installerade 

effekten idag. Bara under 2011 låg försäljningen i världen för solceller på ungefär 150 miljoner 

solcellsmoduler. Av den installerade effekten inom EU, installerades det samma år mer än 

dubbelt så mycket solkraft som vindkraft. De största marknaderna för solceller fanns 2011 i 

Italien, Tyskland och Kista, vilket alltså inte är länderna som har det högsta solinstrålningen i 

världen. När det gäller den installerade effekten i Sverige så har den från 2009 ökat från 9 MW till 

15 MW 2011. De faktorer som bidraget till denna ökning av solceller på marknaden är de statliga 

subventionerna i vissa länder och de kostnadssänkningarna som gjorts på solcellerna. Sedan 2009 

har kostnaderna för solcellssystem i snitt mer än halverats främst på grund av de stora 

produktionsvolymerna i framförallt Kina. Volymerna har varit så stora att tillverkarna i vissa fall 

varit tvungna att sälja solcellsmoduler för under tillverkningspriset (Energimyndigheten, 2012b). 

Figur 16 visas prisutvecklingen för solcellssytem i Sverige.  

 

Figur 16: Historisk data för systempriser (Källa: Energimyndigheten, 2013d) 

I vissa länder som exempelvis Australien, Belgien och Italien har det under senaste året uppnåtts 

grid parity, d.v.s. då det blir lika billigt för privatperson att producera el från egna solceller som 

att köpa från den allmänna marknaden. Detta är något som är positivt för marknaden. 

Kostnaderna för solcellsmoduler måste dock bli lägre för att det ska kunnas uppnås en 
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solcellsmarknad som är hållbar i längden, utan subventioner. Genom att ta fram nya mer effektiva 

och kostnadseffektiva lösningar för tekniker kring solceller och för solcellerna kan 

solcellsmarknaden växa oerhört och bli en av de största källorna för energiproduktion 

(Energimyndigheten, 2012b).  

6.2  Solvärmemarknaden 
Solvärmemarknaden liknar inte alls solcellsmarknaden. Den installerade solvärmekapaciteten idag 

är större än den installerade vindkraftskapaciteten. Solvärmetekniken är ingen ny teknik, den är 

beprövad och okomplicerad, och väldigt vanlig i utvecklingsländerna. Precis som 

solcellsmarknaden så expanderar denna marknad kraftigt. Det land som idag dominerar 

världsmarknaden för solvärme är Kina, som står för ungefär tre fjärdedelar av den installerade 

kapacitet. Europa står för en stor del av resterande kapacitet, där Cypern, Grekland och Österrike 

står för största delen. Främst används denna solvärme till att värma vatten i bostäder.  När det 

gäller den svenska solvärmemarknaden är den relativt stor ty det svenska klimatet. Det finns ca 

15 000 solvärmesystem installerade och ungefär 2000 nya system installeras varje år. Trots det 

klimat som råder i Sverige tros det att utbyggnaden av solvärmesystem kommer öka i Sverige 

p.g.a. den höga energikostnaden (Vinnova, 2009). 
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7. Energikostnader 

7.1 Kista Gallerias elpris 
Kista Galleria har ett fast elpris. Till elpriset tillkommer nätavgifter. Februari 2013 använde Kista 

Galleria 156 MWh till ett pris av 121 TSEK för elen och 37 TSEK för nätavgiften. Till detta 

tillkommer moms på 25 procent. Totalt betalade Kista Galleria 197 TSEK. Detta betyder att 

deras enskilda elpris ligger på 1, 00 kr/kWh inkl. moms. och totala elpris på 1,31 kr/kWh. Detta 

kan bero på att inga billiga elföretag hanterar så stora objekt som Kista Galleria, utan främst 

hushåll (Kista Galleria KB, 2013). 

7.2 Elpriset i framtiden 
I Sverige beräknas elbehovet, exklusive transportsektorn, öka med 10-35 TWh till 2030 och 

ytterligare 30-50 TWh till 2050. Anledningen är den ekonomiska tillväxten som råder, där el 

används i mångt och mycket (Svenskt Näringsliv, 2011). 

Figur 17 visar bedömd efterfrågan på el i förhållande till kapacitet. År 2030 finns ett gap mellan 

utbud och efterfrågan av el, vilket är ännu större år 2050. 

 

Figur 17: Den bedömda framtida efterfrågan i Sverige på el 2030 samt 2050, i förhållande till kapaciteten 

(Källa: Svenskt Näringsliv, 2011) 

I och med den effektivisering som nu sker inom kärnkraften kommer Sveriges befintliga 

elkapacitet 2030 att vara 140-150 TWh. Efter att dagens reaktorer stängts av kommer det att 2050 

vara ett behov av nya energitillgångar. Vattenkraften kan tänkas bidra med cirka 5-7 TWh i 

framtiden. Kraftvärme från biomassa kan komma att bidra, där den tillsammans med vinkraften 

år 2050 inte beräknas räcka till utan fortfarande lämna ett gap på 40-70 TWh. Transportsektorns 

ökade behov av el beräknas öka detta gap ytterligare. Om efterfrågan är större än behovet går 

priset upp. Om inga nya lösningar kommer i elsystemet, eller andra förnybara källor i storhet, 

riskerar elpriset i Sverige på lång sikt riskerar att stiga (Svenskt Näringsliv, 2011) 

Figur 18 visar hur priset historiskt sett har gått upp och en framtida ökning om uppskattningsvis 

3-5 procent per år om trenden fortsätter. 
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Figur 18: Den historiska utvecklingen av elspotpriset i Sverige och den förutspådda framtida ökningen 

(Källa: Nordpoolspot, 2013) 

7.3 Energiskatt  
Energiskatt ska betalas av alla elproducenter som har en generatoreffekt på 100kW. Energiskatten 

ligger på  29,3 öre/kWh. Den 1 januari 2013 höjdes priset med 2 procent enligt inflationen 

(Öresundskraft, 2013) 

7.4 Fjärrvärmepriset 
För att en anslutning till fjärrvärmesystemet ska vara möjlig krävs det att det finns nedgrävda 

ledningar i området där fastigheten är belägen. Eftersom det inte är kostnadseffektivt att bygga 

parallella nät för distribution av varmvatten till fastigheten är det i distributionsledet en marknad 

med naturligt monopol. Detta innebär att det endast finns en fjärrvärmeleverantör och det 

medför att fjärrvärmekunden inte kan bestämma varifrån fjärrvärme ska köpas ifrån. Priset 

varierar därför en del mellan olika områden (Energimarknadsinspektionen, 2012). 

I Figur 19 visas det historiska medelpriset för fjärrvärme. Medelpriset för fjärrvärme för stora 

byggnader ligger idag på 0,77 öre/kWh. Priset har haft en snittökning på ca 3,5 procent, vilket 

kan ge en bra prognos på hur fjärrvärmepriset kommer se ut i framtiden.   

 

Figur 19: Historisk data för fjärrvärmepriset (Källa: Svensk Fjärrvärme, 2012) 
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8. Kostnader 

8.1  Kostnader för solcellssystem 
I Tabell 3 kan pris, verkningsgrad, area och modell för de moduler som ska behandlas i 

beräkningarna.  Modulerna för mono- och polykristallina solceller är tillverkade av Yingli Green 

Energy som är ett världens ledande solcellsföretagen i världen (Yinglisolar, 2013a). De modulerna 

valts ut passar bra för Kista Galleria och priserna per modul för de är 1784 kr och 1300 kr för de 

monokristallina respektive polykristallina (Direct Energy, 2013).  Verkningsgraden för den 

monokristallina modulen är 16,2 procent, motsvarande ungefär en cellverkningsgrad, d.v.s. 

verkningsgrad för en solcell, på 19 procent, och för polykristallina modulen, 15 procent, 

motsvarande en cellverkningsgrad på ungefär 16,8 procent.  De båda har en area på 1,63(   

(Yinglisolar, 2013b). Tunnfilmsmodulen är tillverkad av Solibro, ett av de ledande företagen inom 

utveckling och tillverkning av CIGS tunnfilmssolceller (Solibro, 2013). Modulen som kommer 

användas har en verkningsgrad på 11,7 procent, och ett pris på 600 kr per modul samt en area på 

0,94   . 

 

Solcellstyp Modell Modulverkningsgrad(procent)       Area(  ) Pris per modul(SEK) 

Polykristallina Yingli 245P 15,0 1,63 1 300 

Monokristallina Yingli 265C 16,2 1,63 1 784 

Tunnfilm - CIGS Solibro SL2-110 11,7 0,94 600 

Tabell 3: Kostnader för solceller (Källa: Solibro, 2013) 

I den ekonomiska kalkylen bör även kostnaden för projektering, installation, stativ och 

växelriktare inkl. andra elektriska komponenter tas med. I många fall kan dessa kostnader bli lika 

stora som för själva modulerna.  Dessa kostnader benämns ofta som BOS (Balance of System). 

Systemkostnaden brukar därför bestå av kostnaden för modulerna plus BOS (Solelprogrammet, 

2011d).  I dagsläget kan en genomsnittlig kostnad på 5850 kr/     sättas för 

systemkomponenter, installationsarbete och projektering (Direct Energy, 2013) 

Solpanelerna kräver vanligtvis minimalt underhåll eftersom de inte består av några rörliga delar. 

Några gånger per år bör panelerna inspekteras för smuts, skräp, löv och snö. Om modulerna 

täckas av snö eller löv kan det hända att ingen elektricitet kan produceras.  Att åtgärda detta vid 

behov är enkelt och kräver inga större insatser (Vattenfall, 2013b).  De växelriktare som används 

till att ansluta solcellsanläggningen till elnätet kan dock kräva underhåll.  För att undvika 

driftproblem är det viktigt att eventuella felsignaler upptäcks i god tid. Genom regelbundna 

kontroller kan eventuella driftproblem undvikas (ABB, 2013) Under solcellsanläggningens 

livslängd brukar ett byte av växelriktarna vara nödvändigt. En snittkostnad för detta har beräknats 

vara 3000 kr/    och uppkommer endast en gång, vanligtvis efter halva den beräknade 

livslängden för anläggningen (Direct Energy, 2013) 
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8.2 Kostnader för solfångarsystem 

Tabell 4 visar ett genomsnittligt pris på plana solfångarmoduler från olika återförsäljare, 

byggarean och intagningsarean (referensarean) på dessa moduler samt ett ungefärligt värde på 

verkningsgraden i procent.  

Återförsäljare Produktnamn Byggarea  
per 

modul   ) 

Referensarea  
per modul 

(  ) 

Ungefärlig  
verkningsgrad 

Pris  
(exkl moms i 
kr) 

Svesol Solfångare  
Favorit Max 
K423 

2,51 2,3 46 % 4400 

Aquasol Long 2 2,23 2,1 46 % 6800 

Lundbergs 
värme 

CTC 2,7 2,5 44 % 7700 

Snittvärden  2,48 2,30 45 % 6300 

Tabell 4: Priser på plana solfångare (Källa: Lundbergsvärme, Svesol & Aquasol, 2013) 

 

Tabell 5 visar ett genomsnittligt pris på vakuumrörsolfångare från olika återförsäljare, byggarean 

och intagningsarean (referensarean) samt ett ungefärligt värde på verkningsgraden i procent. 

Återförsäljare Produktnamn Byggarea  
per 

modul   ) 

Referensarea  
per modul 

(  ) 

Ungefärlig  
verkningsgrad 

Pris  
(exkl moms i 
kr) 

Svesol Optima sunpur 
15 

2,5 1,5 81 % 10800 

Aquasol Zenit RF SP 4,08 2,24 83 % 10800 

      

Snittvärden  3,29 1,87 82% 10800 

Tabell 5: Priser på vakuumsolfångare (Källa: Svesol & Aquasol, 2013) 

Tillhörande ett solfångarsystem behövs en ackumulatortank. Volymen på denna ska vara cirka 

50-100 l/m2 (examensarbete där verkningsgrad beskrivs). Enligt Svesol är en tank på 7000 liter 

passande för 115 m2, d.v.s. drygt 61 liter/m2. Företaget Combiheat säljer en 5000-literstank för 

47910 kr, d.v.s. 9,6 kr/m3 (Combiheat, 2013)  

Till systemet behövs även en värmeväxlare, cirkulationspump, backventil, reglerventil, 

reglercentral samt expansionskärl. För större anläggningar säljer Svesol en solkretsarmaturen 

Solex XL Premium där allt detta ingår. Kostnaden för Solex XL Premium är 57000 kr. Denna 

utrustning hanterar cirka 10000 liter. Volymen på expansionskärlet bör dock vara ekvivalent med 

att erhålla 5 procent volym av den totala vattenvolymen (Din VVS butik, 2013). Vid en 

vattentank på 5000 liter är en rimlig volym på expansionskärlet 250 liter. Svesols expansionskärl 

1678 Expansionskärl 250 liter sol kostar 8500 kr (Svesol, 2013). 
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Förutom utlägg för utrustningen tillkommer även kostnad för installationsarbetet samt det 

takarbete som krävs i samband med detta. Vid installation av 45 solpanelsmoduler på totalt 110 

m2 kostar installationen 534 000 kr. Det tillkommande takarbetet kostar då 127 000 kr. Det 

innebär en totalkostnad på cirka 660000 kr eller 6000 kr/m2.  (Gustafsson & Karlsson, 2012). 

I en studie av 9 solfångaranläggningar låg drift- och underhållningskostnaden på 0,05 till 0,12 

kr/kWh och år (Calminder, Landfors och Södergren, 2002) 
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9.  Modell 
I denna del av studie presenteras den modell som ska användas för att utföra de tekniska och 

ekonomiska beräkningarna. En flödesschema i kommande sektion visar hur flödet för 

beräkningarna ser ut. De antaganden som gjorts presenteras även.  

9.1  Flödesschema 
  

Input: Teknisk information 
Typ av modul 
Verkningsgrad  
Effekt 
Lutning 
Modularea 
 
 

 

 

 

 

 

Teknisk beräkningar 
Energiproduktion 
 
 

Ekonomiska beräkningar 
Grundinvestering 
Nuvärde 
Pay-back tid 
Nettonuvärde 

Resultat 
Mest lönsamma teknik 
Möjligheter för Kista 
Galleria 
 
 

Input: Kostnader  
Modulkostnad 
Installationskostnad 
Underhållskostnad 
Energikostnad 
 

 

 

 

 

Input: Kista Galleria 
Geografiska data 
Geografiska förutsättningar 
Takarea 
 
 
   
 

 

 

 

 

Input: Intäkter och stöd 
Elcertifikat 
Energikostnadsbesparingar 
Investeringsstöd 
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9.2  Teknisk analys 
I den tekniska analysen utvärderas och begränsas Kista Gallerias takområde till specifika tekniskt 

installationspotentiella takområden. Urvalet har dels baserats på takunderlaget, dels 

solinstrålningen, med hänsyn till potentiella skuggningar för installation mot söderläge.  Utifrån 

detta har den tekniska analysen har gjorts för 3 olika scenarior, med varierande takyta. De olika 

områdena presenteras i sektion 12. Scenariorna som tittats på är: 

1. Område 2 eller 3 – 421 m2 

2. Område 5 – 735 m2 

3. Område 2 eller 3 och område 5 – 1577 m2. 

Respektive områdes el- och värmeproduktion har sedan jämförts med Kista Gallerias el- och 

värmebehov. Syftet med 3 scenarior är att ge en mer differentierad bild av sammanvägningen 

mellan de tekniska och ekonomiska aspekterna. 

För den tekniska analysen har två analysmjukvaror använts – PVsyst (PVsyst, 2012) och 

RETScreen (RETScreen, 2005) för beräkningar på solcells- respektive solfångarsystem. Utifrån 

en mängd indata har programmen beräknat vad respektive solpanelssystem fordrar respektive 

genererar. De utdata som erhållits har vidare jämförts med Kista Gallerias behov av värme samt 

el.  

 

De generella indata som behövts för datorprogrammen är: 

 

 Geografisk position 

 Vinkel på modulerna 

 Antalet moduler 

 Tillgänglig takyta 

 Verkningsgrader och förluster 

 Typ av solceller respektive solfångare 

De generella utdata som programmet genererat är: 

 Antalet producerad energi per år (MWh) 

 Antalet specifika komponenter respektive system fordrar (antalet växelriktare, liter 

ackumulatortankvatten etc.) 

En vinkel för maximal solinstrålning har vidare testats i programmen, där 45 graders lutning på 

solpanelerna mot installationsytans horisontalplan använts. 

 

 

 

 



-40- 
 

9.2.1 Tekniska beräkningar för solceller 

Den totala energin som solpanelerna kan producera fås fram med hjälp av 

simuleringsprogrammet PVSYS. För att beskriva programmet och de ekvationer det baseras på 

delas beskrivningen upp i 4 olika steg. 

1. Geografiska data: Koordinater (Latitude, Longitude, Altitude)  för platsen anges för att få 

fram metrologiska data för platsen. Metrologiska data hämtas ur  en databas som finns 

inbyggd i programmet.  Eventuella byggnader och annat som kan orsaka skuggning 

uppges för att instrålningsdatan ska bli mer exakt.   

 

2. Solcellssystemets data: Vilken typ av solcellssystem som ska behandlas bestäms, d.v.s. om 

solcellssystemet ska vara nätanslutet eller ensamstående. Solcellsmodulernas lutning och 

azimut anges även här samt vilken solcellsmodul som ska användas. Specifik information 

om olika solcellsmoduler kan hämtas ur den inbyggda databasen som innehåller detaljerad 

information om hundratals olika solcellsmoduler.  Om det är ett nätanslutet system väljs 

även en växelriktare som kan hämtas ur den inbyggda databasen. Efter att en 

solcellsmodul och växelriktare valts samt en maximal area som solcellsmoduler ska 

placeras på eller en önskad toppeffekt, som systemet ska designas enligt, angetts, beräknas 

en möjlig toppeffekt och area för solcellsanläggningen. 

 

3. Simulering: Utifrån de metrologiska data som importerats och den informationen som 

tagits fram om solcellsanläggningen kan en simulering utföras. Simuleringen baseras på en 

modell, vid namn Shockleys ”one diode” model, som beskriver hur solcellsmodulerna 

fungerar operativt. Modellens uppbyggnad illustreras i Figur 21. Den generella ekvationen 

för att beskriva modellen ges i Ekvation 2( PVsyst, 2012). 

 

 

            
      

   
 (2) 

 

Där   är strömmen som generas av solcellsmodulen,     är den ström som uppstår på 

grund av den fotoelektriska effekten, det vill säga då elektroner emitterar från 

solcellsmaterialet på grund av solinstrålning,   är spänningen över mätpunkterna,    är 

strömmen genom dioden som är inbyggd i varje modul för att kunna förbikoppla ström 

vid eventuella problem,    är serieresistansen,     är shunt resistansen. 

 

 
Figur 21. Shockleys ”one diode” model (Källa: PVsyst , 2012) 
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    räknas ut av programmet med hjälp av de geografiska data som angetts,   är 

spännigen över modulen och    är serieresistansen där de båda värden kan avläsas i 

dataspecifikationen för modulen.     Termen används också ofta i solceller för att 

beskriva en oönskad kortslutning mellan de främre och bakre kontakter ytan av en 

solcellberäknas. Den resistansen beräknas av programmet. 

 

När strömmen beräknats görs beräkningar för att ta reda på den effekten som kan tas ut 

ur solcellsanläggningen . För att ta den effekten används sambandet enligt Ekvation 3 

(PVsyst, 2012). 

 

        (3)    

där   är effekten från solcellen,   är spänningen över modulerna,   är strömmen som 
genereras av solcellerna     

  

4. Resultat: Efter att simuleringen genomförts redovisas resultat. Modulernas produktion 

presenteras på års- och månadsbasis i form av diagram och siffror.  

 

9.2.2 Tekniska beräkningar för solfångare 

Beräkning av genererad värmeproduktion från solfångare i RETScreen kan beskrivas i 5 steg: 

1. Geografiska data anges: där programmet förutom positionsdata i latitud och longitud har 

månatlig data för lufttemperatur, daglig solinstrålning, atmosfärstryck, vindhastighet, 

jordtemperatur, antalet dagar varmt respektive kallt. Programmet där även dimensionerad 

utomhustemperatur för uppvärmning och kylning samt maximal jordtemperatur med 

hänsyn till temperatur och driftsdagar per vecka. 

 

2. Vinkel på solfångaren och azimut anges:  

För att kalkylera hur mycket energi solfångaren tar upp beräknar programmet 

solinstrålningen med ekvation 4 (RETScreen, 2004). 

 

                
      

 
       

      

 
  (4) 

 

där     är den månatliga genomsnittliga solinstrålningen som tas upp av solfångaren, 

   den månatliga genomsnittliga instrålningen,     en geometrisk instrålningsfaktor,     

den månatliga genomsnittliga diffusa instrålningen,    den månatliga genomsnittliga 

solinstrålningen per dag på solfångarens horisontella yta,   vinkeln på solfångaren och    

är markreflektionen. 
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       representerar den solinstrålning som kommer direkt från solen, icke diffus. 

    
      

 
  representerar andelen diffus instrålning.      

      

 
  representerar 

reflektionen från marken på solfångaren, där    är markens reflektionsfaktor. 

 

3. Instrumental information: typ av solfångare, bygg- samt aperturarea; antal solfångare. 

Övrig indata; verkningsgrad, lagerkapacitet, värmeväxlareffektivitet, pumpeffekt. 

 

4. Simulering: Generellt baseras programmet på ekvation 5 (gäller för glasade plana 

solfångare och vakuumrörsolfångare) (RETScreen, 2004).  

 

 

                                   (5) 

 

där              är den uppfångade solenergin per areaenhet och tid,   solfångarens 

värmeborttagningsfaktor,   solfångarytans transmittans,   absorbatorns 

kortvågsabsorbans,   instrålningen på solfångarmodulen,    solfångarens allmänna 

värmeförlustkoefficient och    skillnaden mellan, i solfångarna, värmebärarens 

temperatur och utetemperaturen.        är den optiska verkningsgraden och      

temperaturberoendet för solfångaren och        är förlusten av värme från solfångaren 

(RETScreen International Clean Energy Decision Support Centre, 2004; Peter 

Strömberg, 2007)  

 

5. Resultat. Efter valda indata genererar programmet levererad värme i MWh.  
 

 

9.3 Ekonomisk analys 
För att avgöra lönsamheten för de olika solenergianläggningarna måste ekonomiska beräkningar 

genomföras. Den solenergianläggningen som visar sig vara mest lönsam att investera i är den 

anläggningen som Kista Galleria bör satsa på.   

9.3.1  Nuvärdesmetoden 

För att kunna bestämma lönsamheten bestäms först grundinvesteringen och de framtida 

kassaflödena som i sin tur diskonertas till nuvärden med hjälp av nuvärdesmetoden. Genom att 

sedan beräkna nettonuvärdet, differensen mellan summan av nuvärden och grundinvesteringen, 

kan lönsamheten erhållas. Denna process beskrivs i fyra steg: 

 

1. Grundinvestering är i detta fall de kostnader som uppkommer i samband uppsättning av 

solenergianläggningen. Det innefattar kostnader för solcells- och solfångarmodulerna, 

projektering, installation och övriga systemkomponenter. Genom att utnyttja de 

investeringsstöd som finns för solcellsanläggningar kan grundinvesteringen blir lägre för 

den typen av anläggning. Grundinvesteringen kan beräknas enligt ekvation 6. (Direct 

Energy, 2013) 
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                                                                 (6) 

 

där   är grundinvesteringen,         är kostnaden för en solcellsmodul,        är 

antalet moduler som behövs för respektive solenergianläggning,               är 

kostnaden som uppstår i samband med installationen,         är kostnaden för övriga 

systemkomponenter, B är procentsatsen, uttryckt i decimalform, för investeringsstöd.  

Investeringsstöd finns endast tillgängligt för solcellsanläggningar, därför är denna 

procentsats noll för solfångare. (Direct Energy, 2013) 

 

2. De framtida kassaflödena ges genom att beräkna differensen mellan intäkter och årliga 

besparingar från investeringen i en solenergianläggning och de kostnader som uppstår.  

För solcellsanläggningarna generas intäkter genom försäljning av elcertifikat, dock gäller 

detta bara under de 15 första åren, vilket innebär att den intäkten ej räknas med efter det.  

Solfångaranläggningar är inte berättigade elcertifikat vilket gör att den biten inte tas med i 

den ekonomiska beräkningen för solfångare.  Årliga besparingar som görs genom att 

utnyttja den egenproducerade energin istället för att köpa in externt tas med. Dock måste 

energiskatt betalas vilket gör att den årliga besparingen minskar. Energiskatt betalas 

endast för solcellsanläggningar, vilket innebär att energiskatten inte räknas med i 

beräkningen för solfångare. Utöver investeringskostnaden tillkommer det även 

underhållskostnader vilket omfattar rengöring av moduler och utbyte av vissa 

systemkomponenter, framförallt växelriktare. (Direct Energy, 2013) 

De framtida kassaflödena kan beräknas enligt Ekvation 7. 

 

                                                            (7) 

 

där    är det årliga kassaflödet,              är de årliga besparingar,               är 

intäkterna som kommer från försäljning av elcertifikat,             är den årliga 

kostnaden för underhåll av anläggningen. 

 

 

3. Efter att de årliga kassaflödena bestämts diskonteras de nu till ett nuvärde genom att 

använda nuvärdesmetoden.  Nuvärdet tas fram genom att med hjälp av en 

diskonteringsränta som tar hänsyn till tidsvärdet av pengarna, diskontera de framtida 

kassaflödena.  I vanliga fall brukar ett restvärde tas med, men i detta fall tas det inte med 

eftersom solenergianläggningar beräknas ha en så lång livslängd att restvärdet är noll. 

Enligt nuvärdesmetoden diskonteras nu de årliga kassaflödena enligt Ekvation 8 

(Kalogirou, 2009). 

 

                        
   

      
  

    (8) 
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där    är summa av alla diskonterade kassaflöden,   är det året som diskonteras,   är den 

ekonomiska livslängden för anläggningen,     är kassaflödet för år   och   är 

kalkylräntan. 

4. Nettonuvärde, differens mellan summan av nuvärden för varje år och grundinvestering, 

beräknas nu för att kunna bestämma hur lönsam investeringen är.  I de fallen då nuvärdet 

är större än investeringskostnaden, d.v.s. då nettonuvärdet är större än noll, är den 

lönsam. Nettonuvärde kan bestämmas genom ekvation 8 (Olsson och Skärvad, 2009) 

 

 

                    (9) 

 

där     är nettonuvärdet,    är summan av alla diskonterade kassaflöden, G är 

grundinvesteringen. 

 

9.3.2 Pay-back metoden 

Pay-back metoden innebär att ta reda på efter hur lång tid en investering blir lönsam. Genom att 

ta reda vilket år summan av nuvärdena är lika med grundinvesteringen kan en break-even point 

bestämmas, det vill säga då investeringen börjar löna sig.  Matematiskt kan detta beskrivas enligt 

Ekvation 9(Olsson och Skärvad, 2009). 

 

  
   

      
  

                                (10) 

 

där   är grundinvesteringen, är   pay-back tiden för anläggningen,     är kassaflödet för år   och 

r är kalkylräntan. 

 

9.4 Antaganden 
I Bilaga 1 presenteras en sammanfattning av alla indata. 

Utifrån studien antas en optimal vinkel på 45 grader. Inga andra vinklar har behandlats. Detta 

med anledningen att få ut maximal produktion. Modellen tar inte heller hänsyn till skuggningar 

och eventuella förluster. 

 

Modulpriserna är hämtade från återförsäljare i Sverige. För solfångarmoduler har flera priser 

hämtats, där ett snittpris har beräknats fram. Solcellspriserna är hämtade från ledande svenska 

återförsäljare. Detta för att ge en så realistisk bild av vad en investering skulle tänkas kunna kosta.  

 

För solfångare har systemkomponentkostnaderna antagits bero på antalet systemkomponenter, 

exempelvis antalet ackumulatortankar och solkretsarmaturer. Detta för att ge en så realistisk bild 

av investeringskostnaden som möjligt, där pris mer volym inte antagits vara realistiskt, då 

volympriset går ner desto större system som införskaffas.  
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Statistik har hämtats på elpriser, med data från 1997, där en linjär sambandsfunktion 

implementerats. Då priserna sedan 97 genomsnittligen linjärt ökat har lutningen bestämts, där en 

ökning på 4 procent urskiljs. 

 

För att göra lönsamhetsberäkningen för solceller så realistisk som möjligt har även energiskatt 

tagits med. En ökning enligt inflationen 2 procent har antagits.  

Statistik från tidigare fjärrvärmepriser har hämtats vilket gett ett medelpris för fjärrvärmepriset 

idag och där en linjär ökning på cirka 3,5 procent kunnat urskiljas 

 

Elcertifikatpriset är baserat på ett genomsnitt av priser mellan april 2012 och april 2013 och en 

prisökning som följer inflationen på  2 procent har antagits. Elcertifikat finns endast för solceller, 

vilket modellen tar hänsyn till. 

Underhållskostnaderna för solfångare och solceller har antagits vara likartade med tidigare 

installationers underhållskostnader runt om i Sverige. Enheten är pris per kWh för solfångare och 

pris per kWt för solceller, vilket är enhetligt med tidigare installationers använda enhet. 

Installationskostnaderna för solfångare har antagits vara likartad andra installationers 

installationskostnad. Enheten är pris per kvadratmeter för solfångare och pris per kWt för 

solceller, vilket är enhetligt med tidigare installationers enhet. 

En real kalkylränta på 4 procent har antagits och används i nuvärdesmetoden. Kalkylräntan är 

beroende av företagets egna avkastningskrav, vilket är okänt för oss.  I känslighetsanalys visas 

lönsamheten med andra kalkylräntor.  

 

Livslängden för både solceller och solfångare är beroende på hur väl de sköts, vilket väder de 

utsätts för, hur väl systemkomponenterna interagerar med modulerna etc. För att göra en mer 

likvärdig bedömning av lönsamheten har livslängden för både solceller och solfångare i denna 

studie uppskattats till 30 år. 

 

I studien har det antagits att all vald takyta är tekniskt skademässigt obehindrad för solceller och 

solfångare. Det har således antagits att takskador m.m. är obefintliga. 

Minimal skugga från pålar, skorstenar eller annat har också antagits vara obefintliga, då takarean i 

förhållande till dessa är tillräckligt stor för att förbise dessa. 
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10. Resultat   
Här presenteras de resultaten som beräknats fram för solcells- och solfångaranläggningar, i två 

delar.  Tre olika scenarior för solceller respektive solfångare presenteras här för att kunna ge en 

differentierad av vad olika storlekar på anläggningarna kan bidra med för Kista Galleria.  De 

ekonomiska och tekniska resultaten för de olika scenariorna presenteras och följs av en 

gemensam diskussion för solceller respektive solfångare. Det behov i Kista Galleria som 

produktionen motsvarar visas i ett diagram per scenario för att ge bild av hur stor del av totala el- 

respektive värmebehovet som kan täckas.    

10.1 Resultat: Solceller 
Här presenteras de tekniska och ekonomiska resultaten för tunnfilmssolceller, monokristallina 

och polykristallina solceller för de tre olika scenariorna separat, följt av en gemensam diskussion.  

10.1.1 Scenario 1 

I Tabell 6 kan resultaten för de olika solcellsanläggningarna optimerat placerade på en yta på 

ungefär 421   . En årlig produktion på 68 MWh/år kan uppnås med en anläggning med 

monokristallina solceller och det motsvarar ungefär 0,83 procent av Kistas totala behov.  En 

tunnfilmsanläggning kan producera 54 MWh/år, nästan 15 MWh mindre än vad en 

monokristallin solcellsanläggning kan generera. 

Typ Monokristallina Polykristallina Tunnfilm 

Årlig energiproduktion 
(MWh/år) 

68 63 54 

Antal moduler 252 252 448 

Elbehov täckt av 
produktionen(%) 

0,83 0,76 0,65 

Tabell 6: Det tekniska resultatet för solceller, scenario 1 

I Figur 22 visas energiproduktionsfördelningen över året för scenario 1 samt delar av det 

energibehov som finns i Kista Galleria. En produktion med monokristallina och polykristallina 

solceller kan under sommarmånaderna täcka nästan hela energibehovet i Kista Galleria som finns 

för förråd, skyddsrum, parkering och återvinningscentral. Tunnfilmssolcellerna producerar 

mindre vilket resulterar i att endast en del av det behovet kan täckas. Under vintern är 

produktionen generellt låg året, vilket innebär endast ett litet tillskott på energi under den 

perioden. 



-47- 
 

  

Figur 22: Energiproduktionen för solceller för scenario 1, fördelat över årets månader, relativt 

energibehovet i Kista Galleria. 

 

I Tabell 7 kan resultaten från de ekonomiska beräkningarna läsas av för Scenario 1. En 

installation med monokristallina solceller ger ett nettonuvärde på 1 629 TSEK. Det visar att en 

investering i en monokristallin solcellsanläggning av denna storlek är lönsammare än en 

polykristallina solcells- och tunnfilmsanläggning med ca 70 TSEK respektive 310 TSEK. 

Typ Monokristallina Polykristallina Tunnfilm 

Grundinvestering(SEK) 546  448  362  

Nuvärde(SEK) 2 175  2 009  1 703  

Nettonuvärde(SEK) 1 629  1 561  1 341  

Pay-back tid(år) 7 7 6 

Tabell 7: Det ekonomiska resultatet för solceller, scenario 1. (TSEK) 

10.1.2 Scenario 2  

Resultaten från beräkningarna på placerade på en yta på ungefär 735   , presenteras i Tabell 8. 

Den monokristallina produktionen ligger på 124 MWh/år och kan täcka 1,5 procent av Kista 

Gallerias totala elbehov.  En installation baserad på polykristallina solceller kan producera 115 

MWh/år medan en anläggning med tunnfilmssolceller kan generera 86 MWh/ per år.  

 

Tabell 8: Det tekniska resultatet för solceller, scenario 2. 
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I Figur 23 visas energiproduktionsfördelningen över året för scenario 2 samt delar av det 

energibehov som finns i Kista Galleria.  Energibehovet som finns för återvinningscentralen, 

parkeringen, skyddsrummet och förrådet kan täckas under stora delar av året med en anläggning 

av denna storlek.  

 
Figur 23: Energiproduktionsfördelning över året för solceller, scenario 2.  

I Tabell 9 kan resultaten från de ekonomiska beräkningarna läsas av för Scenario 2. En 

installation med monokristallina solceller ger ett nettonuvärde på 2 958 TSEK. Det visar att en 

investering i en monokristallin solcellsanläggning av denna storlek är lönsammare än en 

polykristallina solcells- och tunnfilmsanläggning med ca 120 TSEK respektive 850 TSEK. 

Typ Monokristallina Polykristallina Tunnfilm 

Grundinvestering(SEK) 989 811  633 

Nuvärde(SEK) 3 948  3 650 2 738 

Nettonuvärde(SEK) 2 959  2 839 2 106 

Pay-back tid(år) 7 7 6 

Tabell 9: Det ekonomiska resultatet för solceller, scenario 2. (TSEK) 

10.1.3 Scenario 3 

Resultaten från de tekniska beräkningarna för de olika solcellsanläggningarna på ungefär 1577    

kan avläsas i Tabell 10. Monokristallina solceller kan åstadkomma en årlig produktion på 263 

MWh/år, polykristallina en årligtproduktion på 243 MWh/år medan tunnfilmssolceller endast 

kan generera en produktion på 200 MWh. För en tunnfilmsanläggning behövs det 705 moduler 

fler än för anläggningar på poly- och monokristallina solceller. Monokristallina solceller täcker 

behovet med 3,2 procent. 
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Typ Monokristallina Polykristallina Tunnfilm 

Årlig energiproduktion(MWh/år) 263 243 200 

Antal moduler 969 969 1674 

Elbehov täckt av produktionen ( %) 3,2 2,9 2,4 

Tabell 10: Det tekniska resultatet för solceller, scenario 3. 

 

I Figur 24 visas energiproduktionsfördelningen för scenario 3 över året för respektive 

solcellsanläggning samt delar av det energibehov som finns i Kista Galleria. Under perioden maj-

augusti kan en monokristallin anläggning täcka ungefär hela behovet för diskrummet, 

återvinningscentralen, parkeringen, skyddsrummet och förrådet.  

 

 

Figur 24: Energiproduktionsfördelning över året för solceller, scenario 3.  

 

I Tabell 11 visas de ekonomiska resultaten för scenario 3. En grundinvestering på 2 101 TSEK 

krävs för en monokristallina solcellsanläggning medan det endast krävs 1 353 TSEK för en 

tunnfilmsanläggning. Nettonuvärdet för en monokristallin anläggning ligger på 6 301 TSEK, 

vilket är ungefär 1 245 SEK lönsammare än en anläggning baserad på tunnfilmssolceller.  
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Typ Monokristallina Polykristallina Tunnfilm 

Grundinvestering(SEK) 2 101 1 720 1 353  

Nuvärde(SEK) 8 402 7 776  6 408  

Nettonuvärde(SEK) 6 301 6 056  5 056  

Pay-back tid(år) 7 7 6 
Tabell 11: Det ekonomiska resultatet för solceller, scenario 3. (TSEK) 

10.1.4 Diskussion kring resultat för Solceller 

En satsning på solceller är en lönsam investering för Kista Galleria. De olika typer av 

solcellsanläggningar som har analyserat har visat positiva nettonuvärden och pay-backtiden för de 

olika anläggningarna ligger på 6-7 år.  Resultaten skiljer sig dock åt för de olika solcellstyperna. En 

installation av monokristallina solpaneler har visat högst lönsamhet, vilket främst beror på att de 

har högre verkningsgrad. Polykristallina solceller har visat sig vara nära de monokristallina när det 

gäller lönsamhet och årlig produktion. I studien har polykristallina och monokristallina 

solcellsmoduler som har samma modularea och nästan lika stora verkningsgrader använts, vilket 

gjort att resultaten för dessa legat nära varandra i respektive fall. Om en annan modularea och 

verkningsgrad hade använts hade utfallet kunnat bli annorlunda och skillnaden mellan dessa 

resultat blivit större. Tunnfilmsmodulerna är enligt resultaten de minst lönsamma. Det beror på 

att de är mindre, vilket kräver ett mycket större antal moduler, och att de har lägre verkningsgrad. 

Trots att modulerna är billigare gör den lägre verkningsgraden att de blir mindre lönsamma än de 

andra typerna.  

I jämförelse med befintliga solcellsanläggningar, har de solcellsanläggningar som analyserats i 

denna studie visat en högre årlig energiproduktion. Detta kan bero på att beräkningarna i denna 

studie är på ett teoretiskt plan, där produktionsdata från de befintliga jämförelseobjekten är reella. 

Modellen tar ej hänsyn till skuggning vilket gör att produktionen blir högre än en verklig 

produktion. En annan anledning är att de flesta av de anläggningarna inte är placerat efter den 

optimala vinkeln, vilket gör att resultatet i denna studie blir högre. Investeringskostnaden för 

solcellsanläggningarna har visat sig vara högre än de investeringskostnaderna som behövts 

befintliga solcellsanläggningar. En av anledningarna är att solcellerna idag är mer 

kostnadseffektiva jämfört med tidigare. Förutom detta kan det även bero på att kostnader för 

eventuella ombyggnationer av tak inte är inkluderat i de ekonomiska beräkningarna som gjorts i 

denna studie. 

 

10. 2 Resultat: Solfångare 
Här presenteras de tekniska och ekonomiska resultaten för solfångartyperna plana solfångare och 

vakuumsolfångare för de tre olika scenariorna separat, följt av en gemensam diskussion.  

10.2.1 Scenario 1 

En installation av solfångare på cirka 421 m2 skulle med plana solfångare maximalt producera 212 

MWh per år och med vakuumsolfångare 265 MWh per år. Dessa skulle kräva en grundinvestering 

på 4 073 kr för plana solfångare och 4 234 TSEK för vakuumsolfångare.  
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I tabell 12 visas den årliga produktionen av plana- respektive vakuumsolfångare, andelen 

fjärrvärme till tappvarmvatten produktionen täcker samt andelen fjärrvärme till värme 

produktionen täcker. Antalet lite som behövs för varje mängd installerade solfångare visas även. 

Detta visas för varje scenario. Vakuumsolfångarna har högre produktion för samma installerad 

yta, och täcker därmed en större andel av fjärrvärmebehovet. Detta beror på en högre 

verkningsgrad hos vakuumsolfångarna, relativt den installerade ytan. 

Typ Plana solfångare Vakuumsolfångare 

Årlig produktion (MWh/år) 212 265 

Antal moduler 170 128 

Fjärrvärmeandel täckt % (tappvarmvatten) 7 9 

Fjärrvärmeandel täckt % (värme) 4 5 

Antal liter 23 460 14 361 

 
Tabell 12: Årlig produktion av plana respektive vakuumsolfångare för 3 scenarior, samt andelen av 

fjärrvärmebehovet (tappvarmvatten respektive värme) den täcker 

Figur 25 visar en fördelad produktion av plana solfångare och vakuumsolfångare relativt 

fjärrvärmebehovet till tappvarmvatten respektive värme. Produktionen från båda 

solfångartyperna räcker varken för fjärrvärmebehovet till tappvarmvatten eller fjärrvärmebehovet 

till värme. 

 

 

Figur 25: Årlig produktion från plana respektive vakuumsolfångare fördelat över året för scenario 1, 

relativt fjärrvärmebehovet till tappvarmvatten respektive värme. 

Tabell 13 visar grundinvesteringen, summa av nuvärdena, nettonuvärdet samt pay-backtiden för 

plana respektive vakuumsolfångare. Grundinvesteringen är högre för vakuumsolfångare. 

Vakuumsolfångare har också en kortare pay-backtid. 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

Scenario 1 - Fjärrvärmeproduktionsfördelning över året 

Fördelad värmeproduktion 
plana (kWh) 

Fördelad värmeproduktion 
vakuum (kWh) 

Fjärrvärmebehov(Varmvatten) 

Fjärrvärmebehov(Värme) 

Fjärrvärmebehov 

(MWh) 



-52- 
 

 

Typ Plana solfångare Vakuumsolfångare 

Grundinvestering 4 071 4 234 

Summa nuvärden 4 100  5 135 

Nettonuvärde  29 901  

Pay-backtid (år) 30 25 

Tabell 13: Det ekonomiska resultatet för plana solfångare respektive vakuumsolfångare. (TSEK) 

10.2.2 Scenario 2 

En installation av solfångare på cirka 735 m2 skulle med plana solfångare producera 348 MWh 

per år och med vakuumsolfångare 451 MWh per år. Dessa skulle kräva en grundinvestering på 

6 992 TSEK för plana solfångare och 7 314 TSEK för vakuumsolfångare.  

I tabell 14 visas den årliga produktionen av plana- respektive vakuumsolfångare, andelen 

fjärrvärme till tappvarmvatten produktionen täcker samt andelen fjärrvärme till värme 

produktionen täcker. Antalet lite som behövs för varje mängd installerade solfångare visas även. 

Detta visas för varje scenario. Vakuumsolfångarna har högre produktion för samma installerad 

yta, och täcker därmed en större andel av fjärrvärmebehovet. Detta beror på en högre 

verkningsgrad hos vakuumsolfångarna, relativt den installerade ytan. 

Typ Plana solfångare Vakuumsolfångare 

Årlig produktion (MWh/år) 348 451 

Antal moduler 296 223 

Fjärrvärmeandel täckt % (tappvarmvatten) 12 15 

Fjärrvärmeandel täckt % (värme) 6 8 

Antal liter 40 848 25 020 

Tabell 14: Årlig produktion av plana respektive vakuumsolfångare för 3 scenarior, samt andelen av 

fjärrvärmebehovet (tappvarmvatten respektive värme) den täcker. 

Figur 26 visar en fördelad produktion av plana solfångare och vakuumsolfångare relativt 

fjärrvärmebehovet till tappvarmvatten respektive värme. Produktionen från plana solfångare 

räcker inte för att täcka hela fjärrvärmebehovet under någon månad för tappvarmvatten eller 

värme. Produktionen från vakuumsolfångare räcker dock för att täcka hela fjärrvärmebehovet för 

värme under julimånad. 



-53- 
 

 

Figur 26: Årlig produktion från plana respektive vakuumsolfångare fördelat över året för scenario 2, 

relativt fjärrvärmebehovet till tappvarmvatten respektive värme. 

Tabell 15 visar grundinvesteringen, summa av nuvärdena, nettonuvärdet samt pay-backtiden för 

plana respektive vakuumsolfångare. Grundinvesteringen är högre för vakuumsolfångare. 

Nettonuvärdet är negativt för plana solfångare. Vakuumsolfångare har också en kortare pay-

backtid. 

Typ Plana solfångare Vakuumsolfångare 

Grundinvestering 6 989  7 314 

Summa nuvärden 6 723  8 731  

Nettonuvärde (kr) - 265  1 417 

Pay-backtid (år) - 25 

Tabell 15: Ekonomiskt resultat för scenario 2. 

 

10.2.3 Scenario 3 
En installation av solfångare på cirka 1577 m2 skulle med plana solfångare producera 685 MWh 

per år och med vakuumsolfångare 907 MWh per år. Dessa skulle kräva en grundinvestering på 

15 073 TSEK för plana solfångare och 15 628 TSEK för vakuumsolfångare. Tabell 16 visar 

produktionen för plana och vakuumsolfångare för scenario 2. 
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Typ Plana solfångare Vakuumsolfångare 

Årlig produktion (MWh/år) 684 907 

Antal moduler 636 479 

Fjärrvärmeandel täckt % (tappvarmvatten) 23 31 

Fjärrvärmeandel täckt % (värme) 12 16 

Antal liter 87 768 53 744 

Tabell 16: Årlig produktion av plana respektive vakuumsolfångare för scenario 3, samt andelen av 

fjärrvärmebehovet (tappvarmvatten respektive värme) den täcker. 

Figur 27 visar en fördelad produktion av plana solfångare och vakuumsolfångare relativt 

fjärrvärmebehovet till tappvarmvatten respektive värme. Produktionen från plana solfångare 

täcker fjärrvärmebehovet för värme i juli och augusti, men inte någon månad behovet för 

tappvarmvatten. Produktionen från vakuumsolfångare täcker fjärrvärmebehovet för värme i juli, 

augusti och nästan juni, men inte någon månad behovet för tappvarmvatten. I juli månad är 

differensen mellan behovet för tappvarmvatten och produktionen ganska nära. 

 

Figur 27: Årlig produktion från plana respektive vakuumsolfångare fördelat över året för scenario 3, 

relativt fjärrvärmebehovet till tappvarmvatten respektive värme. 

Tabell 17 visar grundinvesteringen, summa av nuvärdena, nettonuvärdet samt pay-backtiden för 
plana respektive vakuumsolfångare. Grundinvesteringen är högre för vakuumsolfångare. 
Nettonuvärdet är negativt för plana solfångare. Vakuumsolfångare har också en kortare pay-
backtid. 
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Typ Plana solfångare Vakuumsolfångare 

Grundinvestering 15 066 236 15 628 220 

Summa nuvärden 13 233 386 17 553 583 

Nettonuvärde (kr) -1 832 851 1 925 363 

Pay-back tid (år) - 27 
Tabell 17: Ekonomiskt resultat för scenario 3 

10.2.4. Diskussion kring resultat för solfångare 

För samtliga 3 scenarior är den årliga produktionen av vakuumsolfångare större än för plana 

solfångare. Detta beror på den höga verkningsgraden, trots mindre cellyta per modul. Även om 

vakuumsolfångare är dyrare är de fortfarande mer lönsamma än plana solfångare. Detta beror på 

de höga systemkostnaderna för plana solfångare. Den fordrade ackumulatorvolymen 

korresponderar mot aperturytan hos solfångarna, vilken är relativt byggarean större hos plana 

solfångare. En större volym vatten fordras därför för samma installerade byggda yta plana 

solfångare. Systemkostnaderna för plana solfångare blir därför högre, varför totala 

systemkostnaden för plana solfångare nästan äter upp kostnaden för den högre verkningsgraden 

hos vakuumsolfångare. Vakuumsolfångare blir därför mer lönsamt, eftersom de producerar mer 

energi, relativt kostnaden, än plana solfångare. 

Vakuumsolfångare är lönsamma för samtliga scenarior, medan plana solfångare endast är lönsam 

i scenario 1. Ifall fjärrvärmeprisökningen, fjärrvärmepriset är minimalt mindre än i basfallet, eller 

kalkylräntan är större än i basfallet, är plana solfångare inte lönsamt för något scenario. Detta 

gäller även för en minimal ökning av drift- och underhållskostnaden samt minimal minskning av 

den producerade energin. En konklusion är att en installation av plana solfångare är mycket 

känslig för ogynnsamma förändringar, där det snabbt blir olönsamt.  

I jämförelse med befintliga solfångaranläggningar  producerar denna studies estimerade 

anläggning något mer energi i MWh/år, precis som i fallet för solceller. Detta på grund av att 

modellen ej hänsyn till skuggning vilket gör att produktionen blir högre än en verklig produktion. 

Rent ekonomiskt är denna studies implementeringskostnad av solfångare relativt mycket dyrare 

än de befintliga objektens. En anledning är inflationen eftersom jämförelseobjekten installerades 

för cirka 15 år sedan.  
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11. Känslighetsanalys 
En känslighetsanalys har genomförts för att undersöka hur resultaten påverkas om vissa 

parametrar i modellen ändras. En känslighetsanalys för solceller respektive solfångare presenteras 

i kommande sektioner. 

11.1 Känslighetsanalys för solceller 
De parametrar som störs i modellen för solceller är energipriset, energiprisökningen, kalkylräntan, 

årliga energiproduktionen samt drift- och underhållskostnaden. Investeringskostnaden och hur 

lönsamheten påverkas av investeringsstödet analyseras också.  

I Tabell 18 visas nettonuvärdet, angivet i TSEK, för de olika solcellsanläggningarna när 

parametrarna elpriset, elprisökning och kalkylränta störs. Basfallet, d.v.s. fallet med 

grundparametrarna, presenteras för att lättare kunna se hur mycket nettonuvärdena förändras. 

Grundparametrarna finns sammanfattade i Bilaga 1. Vid en minskning av elpriset minskar 

nettonuvärdet, detta eftersom elkostnadsbesparingen blir lägre.  Om elprisökning ökar från det 

antagna värdet ökar nettonuvärdet eftersom elkostnadsbesparingen kommer bli större.  En 

minskning av elprisökningen gör att elkostnadsbesparingen minskar, vilket leder till minskat 

nettonuvärdet. Om kalkylräntan minskar ökar nettonuvärdet eftersom nuvärden ökar. När 

nuvärdena ökar blir differensen mellan grundinvesteringen och summan av nuvärdena högre. En 

ökad kalkylränta gör att nuvärdet minskar. 

Tabell 18.  Nettonuvärdet när parametrar elpriset, elprisökningen och kalkylräntan störs (TSEK) 

I Tabell 19 visas nettonuvärdet, angivet i TSEK, för de olika solcellsanläggningarna när 

parametrarna årlig energiproduktion, drift- och underhållskostnader, investeringskostnad och 

  Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

Typ Mono Poly Tunn Mono Poly Tunn Mono Poly Tunn 

Basfall 1 629 1 561 1 341 2 959 2 839 2 106 6 301 6 056 5 712 

Elpris - 20 % 1 105 1 087 940 2 030 1 980 1 460 4 328 4 231 3 555 

Elpris - 10 % 1 362 1 324 1 141 2 495 2 410 1 783 5 315 5 143 4 306 

Elpris + 10 % 1 875 1 798 1 542 3 423 3 268 2 428 7 287 6 969 5 806 

Elpris + 20 % 2 131 2 035 1 743 3 887 3 698 2 751 8 273 7 882 6 557 

Elprisökning 1% 786 792 690 1 452 1 445 1 057 3 099 3 093 2 620 

Elprisökning 2% 1 016 1 005 870 1 869 1 831 1 348 3 986 3 914 3 295 

Elprisökning 6 % 2 480 2 358 2 016 4 519 4 282 3 191 9 616 9 124 7 578 

Elprisökning 10% 5 544 5 189 4 412 10 065 9 411 7 048 21 397 20 027 16 542 

Kalkylränta 2 % 2 409 2 294 1 963 4 396 4 168 3 103 9 356 8 884 7 386 

Kalkylränta 6 % 1 095 1 077 930 2 008 1 959 1 445 4 278 4 184 3 513 

Kalkylränta 8% 740 747 650 1 360 1 360 996 2 901 2 909 2 461 

Kalkylränta 10% 491 516 454 906 941 681 1 936 2 016 1 725 
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investeringsstöd störs.  Vid en minskning av den årliga produktionen minskar nettonuvärdet 

eftersom både intäkterna från försäljning av elcertifikat och elkostnadsbesparingen minskar.  En 

förändring i drift- och underhållskostnaden påverkar nettonuvärdet  relativt minimalt. Det beror 

på att drift- och underhållskostnaden är låg jämfört med investeringskostnaden och de 

besparingar som görs. Om investeringsstöd inte är möjligt att få blir nettonuvärdet i alla fall 

positivt. Det innebär att solcellsanläggningen är lönsam även utan investeringsstöd.  

Tabell 19: Nettonuvärdet när parametrar energiproduktion samt drift- och underhåll störs (TSEK) 

Att känslighetsanalysen inte visar några negativa siffror för solceller kan bero på att den 

investeringskostnaden som beräknats är låg jämfört med de energibesparingar som görs. 

Eftersom modellen inte tar hänsyn till eventuella skuggningar och förluster är den årliga 

energiproduktionen högre än vad den hade varit i verkligheten vilket resulterar i att 

energibesparingarna blir högre. Investeringskostnaden som beräknats kan även vara en bit under 

den faktiska investeringskostnaden eftersom investeringskostnaden är delvis baserad på 

genomsnittliga systemkostnader.  

11.2 Känslighetsanalys för solfångare 
Tabell 20 visar olika värden av nettonuvärdet för plana- och vakuumsolfångare för olika 

förändringar på fjärrvärmeprisökningen, fjärrvärmepriset och kalkylräntan, allt för 3 olika 

scenarior (basfallen inkluderade).  

Både plana och vakuumsolfångare är känsliga för ändringar i fjärrvärmeprisökningen. Vid en 

fjärrvärmeprisökning på 1,5 procent är varken plana solfångare eller vakuumsolfångare lönsamt i 

något scenario, medan vid en fjärrvärmeprisökning på 7 procent är båda solfångartyperna 

lönsamma i alla 3 scenarier.  

  Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

Typ Mono Poly Tunn Mono Poly Tunn Mono Poly Tunn 

Basfall 1 629 1 561 1 341 2 959 2 839 2 106 6 301 6 056 5 712 

Årlig Energiproduktion  
- 20% 

1 160 1 136 981 2 126 2 069 1 527 4 532 4 419 3 710 

Årlig energiproduktion 
 - 10 % 

1 389 1 349 1 161 2 543 2 454 1 816 5 417 5 238 4 383 

Årlig energiproduktion 
+ 10 % 

1 847 1 774 1 521 3 375 3 224 2 395 7 185 6 875 5 729 

Drift- och underhåll  
–50 % 

1 674 1 613 1 382 3 060 2 932 2 177 6 515 6 254 5 209 

Drift och underhåll  
- 20 % 

1 641 1 582 1 358 2 999 2 876 2 134 6 387 6 135 5 117 

Drift och Underhåll  
+ 20 % 

1 596 1 541 1 325 2 919 2 802 2 077 6 215 5 977 4 995 

Drift och Underhåll  
+ 50 % 

1 563 1 510 1 300 2 858 2 746 2 034 6 087 5 859 4 903 

Investeringskostnad  
- 50 % 

1 891 1 785 1 522 3 453 624 2 422 7 351 6 916 5 732 

Investeringskostnad  
- 20 % 

1 728 1 651 1 414 3 157 998 2 232 6 721 6 400 5 326 

Utan investeringsstöd 1 335 1 320 1 146 2 426 2 402 1 765 5 170 5 130 4 328 
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Solfångare är tålig för förändringar av fjärrvärmepriset. Vid ett fjärrvärmepris på -10 procent är 

plana solfångare inte lönsamt, medan vakuumsolfångare är lönsamt. Detta gäller för alla 3 

scenarier. Vid ett fjärrvärmepris på +10 procent är plana solfångare lönsamt i scenario 1 och 2, 

men inte 3, medan vakuumsolfångare är lönsamt för alla 3 scenarier.  

 

Solfångarna är även känsliga för förändringar av kalkylräntan. Vid en kalkylränta på 1 procent är 

både plana- och vakuumsolfångare lönsamma, i alla 3 scenarier. Vid en kalkylränta på 5 procent 

är plana solfångare inte lönsamt för något scenario, medan vakuumsolfångare är lönsamt i 

scenario 1 och 2, men inte i scenario 3. 

  Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

Typ Plana Vakuum Plana Vakuum Plana Vakuum 

Basfall 29 901 -265  1 417  -1 833 1 925 

Fjärrvärmeprisökning  1,5 
% 

-983 -366 -1 924  -737 -5 098  -2 406 

Fjärrvärmeprisökning  2,5% -521 212  -1 167  246 -3 608  -429  

Fjärrvärmeprisökning  3% -258  541 -736  806 -2 760 696 

Fjärrvärmeprisökning  5% 1 062 2 195 1 429 3 617 1 502 6 348 

Fjärrvärmeprisökning  7% 2 962  4 575 4 545 7 664 7 635  14 485 

Fjärrvärmepris -5% -199  626 -626 949  -2 542 985 

Fjärrvärmepris -10% -410  351 -986 482 -3 251 44  

Fjärrvärmepris 5% 248  1 176  95 1 885 -1 124 2 866 

Fjärrvärmepris 10% 468  1 451  455 2 353 -415 3 806  

Kalkylränta 1% 2 556  4 066  3 879  6 800 6 325  12 747 

Kalkylränta 2% 1 527 2 778 2 192 4 608 3 004 8 341  

Kalkylränta 5% -518  216  -1 162 252  -3 598  -416  

Kalkylränta 8% -1 647  -1 198  -3 014 -2 152 -7 243 -5 251 

Kalkylränta 10% -2 124  -1 796 -3 796  -3 168 -8 783 -7 293  

Tabell 20: Känslighetsanalys med fjärrvärmeprisökning, fjärrvärmepris och kalkylränta som justerade 

parametrar.(TSEK) 

Tabell 21 visar olika värden av nettonuvärdet för plana- och vakuumsolfångare för olika 

förändringar på producerad energi i kWh och drift- och underhållskostnad för 3 olika scenarior 

(basfallen inkluderade). 

I basfallet är både plana solfångare och vakuumsolfångare lönsamt, i scenario 1. I scenario 2 och 

3 är bara vakuumsolfångare lönsamt.  

Vid en minskning av producerad energi med -10 procent är vakuumsolfångare fortfarande 

lönsamt i alla 3 scenarier. 

Vid en ökning av producerad energi med 5 procent är plana solfångare även lönsamt i scenario 2, 

men inte scenario 3. Vid en ökning av producerad energi med 15 procent blir både plana- och 

vakuumsolfångare lönsamt i alla 3 scenarier.  
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Vid en drift- och underhållskostnad på 0,1 kr/kWh blir plana solfångare olönsamt i scenario 1. 

Vakuumsolfångare är lönsamt även för en drift- och underhållskostnad på 0,12 kr/kWh. 

Vid en minskning av kostnaderna på 20 procent ökar lönsamheten mellan scenariorna för plana 

solfångare, istället för att minska som i basfallet. Åt andra hållet gäller för vakuumsolfångare, som 

med 20 procent kostnadsökning minskar i lönsamhet mellan scenariorna, istället för att öka. 

Tabell 21: Känslighetsanalys med producerad energi, drift- och underhållningskostnad och kostnad som 

justerade parametrar. 

Generellt sett borde nettonuvärdet mellan scenariorna ha ett linjärt samband, där en 

lönsamhetsökning inte ska äga rum. Det vill säga desto mer pengar som sätts in, desto mer fås 

tillbaka. Dock vacklar det linjära mellan scenariorna för solfångare, mest sannolikt beroende på 

två saker: 

 Det första är att i köp av ackumulatortankar är antalet köpta liter inte exakt 

korresponderande med antalet liter i behov. Vid ett behov av kanske 14000 liter kanske 3 

ackumulatortankar används på 5000 liter, där då 1000 liter betalats för utan att användas. 

Detsamma kan gälla åt andra hållet, där exempelvis 2 ackumulatortankar kan användas för 

10400 liter, där det är avrundat neråt. Effekten av detta blir att lönsamhetsökningen blir 

större för scenariorna emellan. Det samma gäller för armaturkostnaden, där varje 

solkretsarmatur tar cirka 10000 liter. Att ta ett literpris per volym är dock inte rimligt, då 

varje volymenhet blir billigare desto större volym som införskaffas totalt. Således kan 

detta avgöra ifall en investering är linjärt växande eller inte.  

 

  Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

Typ Plana Vakuum Plana Vakuum Plana Vakuum 

Basfall 29 901 -265  1 417  -1 833 1 925 

Producerad energi -5% -176  644  -602 981 -2 495 1 048 

Producerad energi -10% -381  388 -938 544 -3 156  170 

Producerad energi 10% 439 1 414  407 2 290  -509 3 681 

Producerad energi 15% 644 1 671  743 2 727 152  4 558  

Drift- & underhållskostnad 
0,05 kr/kWh 139 1 039 -85 1 651 -1 478  2 396  

Drift- & underhållskostnad 
0,07 kr/kWh 65  947 -205 1 495 -1 715 2 082 

Drift- & underhållskostnad 
0,1 kr/kWh -44  809 -386 1 261  -2 069  1 612 

Drift- & underhållskostnad  
0,12 kr/kWh -118 717  -506 1 105 -2 306 1 298 

Investeringskostnad 
 -10% 436 1 324  433  2 149 -326  3 488 

Investeringskostnad 
 -20% 843 1 748 1 132  2 880 1 180  5 051  

Investeringskostnad 
 -25% 1 047 1 959  1 482 3 246 1 934 5 832 

Investeringskostnad +10% -378  478 -964  686 -3 339 363 
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 En annan orsak till varför resultatet vacklar scenariorna emellan är att plana 

solfångarsystem har större förlustökning än vakuumsolfångare. Eftersom plana solfångare 

har sämre isolering, än vakuumsolfångare lönar det sig mindre att installera plana 

solfångare i större ytor än för vakuumsolfångare. Detta kan vara en anledning till varför 

nettonuvärdet inte är linjärt nedåtgående eller uppåtgående. 
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12. Hållbarhet 
I en värld där befolkningen ökar exponentiellt, förbrukas alltmer energi. Koldioxidutsläppen ökar 

och nya effektiva energilösningar implementeras i större skala. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv är 

solenergi en av de energikällor som har minst miljöpåverkan. Koldioxidutsläpp är obefintliga och 

de kräver ett lika omfattande jobb vid installation som för ett vindkraftverk.  Genom att installera 

en solenergianläggning istället för att använda sig av icke-förnybara energikällor kan Kista 

Galleria bidra till ett mer hållbart samhälle. Det kan även motivera andra människor till att tänka 

grönt, vilket på sikt kan göra stor skillnad eftersom kunderna blir miljömedvetande. Då priserna 

för solceller och solfångare dessutom blir allt billigare, där efterfrågan på elpriset med säkerhet 

kommer att gå upp, är alternativet intressant.  

Även om det är känt att efterfrågan på energi troligtvis kommer att stiga i högre takt än utbudet, 

och priset därefter, kan restriktioner, ovetandes om i dagsläget, tillkomma som gör det ännu mer 

lönsamt att satsa i förnybar energi.  
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13. Slutsats 
En investering i solceller är en lönsam oavsett vilken solcellstyp som används och vilken storlek 

anläggningen har. Av de solcellstyper som har behandlats har dock de monokristallina solcellerna 

visat bäst lönsamhet. Ett elnätsanslutet solcellssystemet är nödvändigt för att ta del av de stöd 

som finns tillgänga. Genom ett elnätsanslutet systemet kan den producerade energin skickas ut i 

fastighetens elnät och vid överskott ut på det allmänna elnätet. Vid en eventuell satsning på 

solceller rekommenderas ett nätanslutet monokristallint solcellssystem.  

Ett jämförande mellan de två olika solfångartyperna har visat att  vakuumrörssolfångare  är det 

lönsammaste alternativet. Båda teknikerna kan under sommarperioden stora delar av gallerians 

fjärrvärmebehov. Pay-back tiden är dock lång, investeringskostnaden hög och jämfört med 

solceller en mycket mindre lönsam investering. Detta gör att en investering i solceller är att 

föredra.  

Beträffande vilket scenario som är bäst, är både monokristallina solceller och vakuumsolfångare 

lika lönsamma per yta för alla scenarior. Dock gäller att desto större investering, desto längre 

payback tid, med utfallet att ett större behov kan täckas då större yta solmoduler installeras.  

I känslighetsanalysen kan det uttydas att en installation av den stabilaste av solcellstyperna, 

monokristallina solceller, är mer stabil för förändringar än vakuumsolfångare, den stabilaste av 

solfångartyperna. Monokristallina solceller är mest lönsamma av solcellstyperna för alla 

förändringar, medan vakuumsolfångare inte är lönsam för vissa förändringar. 

 

Om Kista Galleria, liksom Stinsen Galleria, implementerar solenergi för att driva vissa enheter 

kan de med stor sannolikhet använda sig av marknadsföringsstrategier för att öka folkets 

medvetenhet och intresse för hållbara energilösningar Kista Galleria har således möjlighet till att 

bidra till att öka folkets incitament till oegennytta samt öka deras ”gröna tänkande”. Vid en 

installation kan Kista Galleria komma att uppmärksammas i media och nå ut till en 

miljömedveten kundgrupp, vilket i sin tur leder till fler besökare till galleria. I ett samhälle med 

alltmer fokus på hållbar utveckling kan en installation av solenergi ge ett bra rykte.  Kista Galleria 

kommer även föregå med gott exempel för satsning på hållbar energi. Utifrån ett 

marknadsföringsperspektiv bör en satsning på solenergi genomföras.  
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14. Framtida forskning 
De teknikerna som finns idag för att utnyttja solenergi är inte lika effektiva som de icke-förnybara 

energikällor som idag finns. De är både dyrare och har mindre verkningsgrad vilket gör de mindre 

lönsamma. För att göra de olika solenergiteknikerna attraktivare och lönsammare är ett förslag på 

framtida forskning att satsa oerhört mycket på att få ner kostnaderna för en solenergianläggning  

 

Ett annat förslag till framtida forskning är huruvida kombi-system, PV/T system, d.v.s. moduler 

som både har solcellers funktion att alstra el och solfångares funktion att alstra värme, är mer 

lönsamt än solceller och solfångare var för sig. Detta skulle vara intressant då denna studie inte 

tagit hänsyn till en kombinerad modul, utan enbart en fördelning av modulerna. 

 

Ett annat förslag till framtida forskning skulle vara att jämföra svenska priser med utländska, 

exempelvis med priser i andra europeiska länder eller till och med USA. Det skulle kunna göras 

en jämförelse länder emellan för implementeringskostnaderna, men också med kostnaden för att 

installera det i Sverige med svenska system- och installationskostnader kontra utländska system- 

och installationskostnader. Transportkostnaden skulle i en sådan studie vara en avgörande 

kostnadsfaktor. 

 

Framtida forskning om hur lönsamt solceller och solfångare skulle vara gentemot andra typer av 

energigivande lösningar, exempelvis vindkraftverk respektive bergvärme. Med resultat från denna 

rapport skulle vidare studier med ett sådant fokus vara intressant.  

 

Ett förslag på framtida forskning skulle även kunna vara att se över om ett investeringsstöd för 

solvärme är nödvändigt för att göra de lönsamma. I denna studie har solvärme visat sig vara en 

relativt dålig investering med höga investeringskostnader. Om ett investeringsstöd hade ökat 

antalet solvärmeanläggningar kan vara en punkt att forska vidare på. 
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Bilagor 1. Sammanfattning av indata 

  Pris Enhet 

Pris för plana solfångare  6300 SEK 

Pris för vakuumsolfångare  10800 SEK 

Pris för tunnfilmssolceller 600 SEK 

Pris för monokristallina solceller 1784 SEK 

Pris för poly kristallina 1300 SEK 

Installationskostnad Solceller 5850 SEK/kWt 

Installationskostnad Solfångare  4854 SEK/m2 

Utbyte av växelriktare Solceller 3000 SEK/kWt 

Underhållskostnad Solfångare 0,08  SEK/kWh 

Takarbete Solfångare  1155 SEK/m2 

Energipris 1,3 SEK/W 

Fjärrvärmepris 0,77 öre/W 

Elprisökning 4 % 

Fjärrvärmeprisökning 3,5 % 

Elcertifikatpris 200 SEK 

Elcertifikatprisökning 2 % 

Kalkylränta 4 % 

Ekonomisk livslängd 30 år 

Pris för ackumulatortank  47910  SEK 

Pris för solkretsarmatur  57000 SEK 

Pris för expansionskärl 8500  SEK 

Modularea Tunnfilm 0,94 kvm 

Modularea Mono- och Poly 1,63 kvm 

Modularea Plana solfångare  2,48 kvm 

Modularea Vakuumsolfångare  3,29 kvm 

Verkningsgrad Tunnfilm 11,7 % 

Verkningsgrad Polykristallina 15 % 

Verkningsgrad Monokristallina 16,2 % 

Verkningsgrad Vakuumsolfångare                              82 % 

Verkningsgrad Plana solfångare  45 % 

 


