
Master of Science Thesis 

KTH School of Industrial Engineering and Management 

Energy Technology EGI-2013-042MSC 

Division of ETT 

SE-100 44 STOCKHOLM 

 

 

 

 

 

Lokalproducerad förnybar energi på 

tågunderhållsdepåer i befintligt bestånd 

 

Rikard Pettersson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 



i 

 

 

 

 Examensarbete EGI 2013:042MSC 

 

Lokalproducerad förnybar energi på 

tågunderhållsdepåer i befintligt bestånd 

  Rikard Pettersson 

Godkänt 

 

Examinator 

Jaime Arias Hurtado 

Handledare 

Peter T Kjaerboe 

 Uppdragsgivare 

Jernhusen AB 

Kontaktperson 

 

SAMMANFATTNING 

Jernhusen AB är ett fastighetsbolag inom transportbranschen och är framförallt inriktade mot 

järnvägen. Jernhusen har ett uttalat mål att bidra till ett hållbart samhälle. Som ett steg i detta 

vill Jernhusen undersöka möjligheterna med att investera i lokalproducerad förnybar energi på 

deras tågunderhållsdepåer. Denna rapport utreder förutsättningarna och möjligheterna med 

detta. 

Det finns idag flera olika förnybara energikällor som kan användas lokalt på depåerna. De bäst 

lämpade teknikerna för Jernhusens tågunderhållsdepåer är att använda solenergi och geoenergi. 

Solenergin kan användas för att producera elkraft med solceller och värme med solfångare. Det 

finns flera olika typer av solceller med den mest kommersiellt använda typen är polykristallina 

kiselsolceller. 

Underhållsdepåerna har stora effektbehov, både för el och för värme. Effektbehovet är som 

störst under vintermånaderna när tågen behöver avisas. Depåerna har stora öppna tak och 

bangårdar som lämpar sig till att använda både solceller, solfångare och geoenergi. De flesta 

depåerna är gamla och fastigheterna innehåller markföroreningar, vilka behöver beaktas om ett 

geoenergisystem ska installeras på fastigheten. 

Det finns goda förutsättningar för Jernhusen att installera olika system som utnyttjar förnybara 

energikällor. Om ett solcellssystem skulle installeras på Hagalund enligt Tabell 6-1 är 

återbetalningstiden för investeringen 15 år. Detta får anses som en god investering då ett 

solcellssystem kan ha en livslängd på 40 år. Hade en geoenergisystem installerats på Raus enligt 

Tabell 6-3 blir återbetalningstiden 17 år. Ett solfångarsystem har låg lönsamhet oavsett vilket 

depå det installeras på. Dock blir både geoenergi och solfångare betydligt mer lönsamma om 

byggnaden är uppvärmd av direktverkande el eller vid nybyggnationer. 
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ABSTRACT 

Jernhusen AB is a real estate company within the transportation industry and their business is 

focused towards the railway. Jernhusen has a stated goal that the company should contribute to 

a sustainable society. As a step in this goal the company explores the possibilities of investing 

in locally produced renewable energy systems at their maintenance depots. This report 

investigates the potential in that kind of investment. 

There are currently several different renewable energy sources that can be used for locally 

producing renewable energy at the depots. The most appropriate techniques for Jernhusen to 

use are solar energy and geothermal energy. Solar energy can be used to produce electric power 

with solar cells and to produce heat with solar panels. There are several different types of solar 

cells but the most commonly used are polycrystalline silicon based solar cells. 

The maintenance depots have large power requirements for both electricity and heat. The power 

demand is greatest during the winter months when the train needs de-icing. The maintenance 

depots have large open roofs and rail yards suitable for solar cells, solar panels and geothermal 

systems. Most of the depots are old constructions and the properties contains a lot of soil 

pollution that need to be considered if a geothermal energy solution is up for investigation. 

There are good prospects for Jernhusen to install various systems using renewable energy 

sources. If a solar cell system were installed at Hagalund according to Table 6-1 the payback 

period for the investment is 15.1 years. This must be seen as a good investment when the solar 

cells have a lifespan of 40 years. If a geothermal system were installed at Raus according to 

Table 6-3 the payback period is 17.2 years. A solar panel system has a low profitability 

regardless of which depot the system is installed at. However, both the geothermal system and 

the solar panel system are far more profitable if the building is heated by electricity.  
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FÖRORD 

Jag har under våren 2013 jobbat med detta projekt i samarbete med Jernhusen. Det har varit 

både lärorikt och spännande. Jag hoppas att det här projektarbetet ska hjälpa företaget i rätt 

riktning mot förnybar energi och att detta arbete tas tillvara inom Jernhusen. Personligen ser 

jag en stor potential för Jernhusen att investera i förnybar energi och jag hoppas att Jernhusen 

går vidare och fortsätter jobba mot att förnyelsebar energiproduktion ska bli verklighet på sina 

depåer. Förhoppningsvis kan detta projekt också inspirera andra företag att se över sina 

möjligheter till egen produktion av förnybar energi.  

Först och främst ett stort tack till parterna bakom databasen STRÅNG. Den STRÅNG-data som 

använts i denna rapport kommer från SMHI och är framtaget tillsammans med 

strålsäkerhetsmyndigheten och Naturvårdsverket. 

Sen vill jag framföra ett stort tack till mina handledare Peter Kjaerboe (KTH), Emma Max 

(Jernhusen) och Åsa Rodin (Jernhusen) för värdefulla och tänkvärda diskussioner samt ert 

engagemang. Jag vill också framföra ett tack till min examinator Jaime Arias som varit med i 

diskussionerna och bidragit med värdefulla inlägg. 

Jag vill också framföra ett tack till referensgruppen på Jernhusen för ert engagemang under 

redovisningarna och era genomtänkta frågor samt ert stöd när jag har haft med frågor kring 

Jernhusens verksamhet. 

Ett stort tack också till de personer på och utanför Jernhusen som på något sätt berörts av 

projektet, ni har alla gjort detta projektarbete möjligt. 

Avslutningsvis ett stort tack till Jernhusen och synnerligen Emma Max och Åsa Rodin som fick 

det här examensarbetet att bli verklighet. Även tack till Cajsa Lindgårdh på Jernhusen som 

förmedlade kontakten. 

 

 

Rikard Pettersson 

KTH 

Stockholm, 2013-05-22 
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1 INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund 

Jernhusen AB är ett fastighetsbolag som ansvarar och äger stationer, godsmottagningar och 

depåer längs den svenska järnvägen. Idag är Jernhusen en stor aktör med många depåfastigheter 

runt om i Sverige. Jernhusen, som ägs av den svenska staten, vill profilera sig som ett 

ansvarsfullt och hållbart företag hos sina kunder och ägare och har i och med detta statuerat ett 

antal hållbarhetsmål (Jernhusen AB, 2012b). Ett av Jernhusens hållbarhetsmål har för avsikt att 

minska energianvändningen och i större utsträckning använda tillgänglig energi på fastigheten. 

Lokalproducerad förnybar energi som solel, solvärme och geoenergi är några lösningar som 

kan hjälpa Jernhusen att uppnå dessa mål. 

Utvecklingen av lokalproducerad förnybar energi och förståelsen kring dessa har gått framåt de 

senaste åren och är en lönsam investering i många fall. Att öka kunskapen och satsa på förnybar 

energi är inte bara nödvändigt utan också en marknadsfördel för Jernhusen AB när marknaden 

och slutkunder i allt större utsträckning efterfrågar ett ansvarsfullt företagande både för 

människa och för miljö. 

1.2 Syfte 

Syftet med projektet är att undersöka och utreda olika tekniker för lokal energiproduktion av 

förnybara energikällor, med hänsyn till lokala klimatförhållanden, verksamhet och ekonomi på 

tågunderhållsdepåer. Projektet kommer också utreda möjligheter och ekonomisk vinning i ett 

energilagringssystem som kan komplettera och öka lönsamheten för förnybar energiproduktion 

sett över ett dygn eller ett år. 

1.3 Avgränsningar 

Projektet avser att undersöka lokalproducerad förnybar energi för Jernhusens depåer. De övriga 

byggnader inom företaget kommer inte att beröras. Projektet kommer behandla lösningar och 

åtgärder inom fastighetsområdet. Alltså kommer åtgärder utanför berört fastighetsområde inte 

att behandlas i detta projekt. 

Jernhusen äger och förvaltar flera olika depåer av varierande storlek. Att bedöma 

förutsättningarna för förnybar energi på alla dessa depåer är inte rimligt inom tidsramen för 

projektet varför fyra referensobjekt har valts ut. Dessa depåer får stå som studieobjekt och får, 

i detta projekt, representera Jernhusens depåbestånd. Depåerna har valts så att en bred majoritet 

av Jernhusens depåer kan täckas av dessa referensdepåer. En av depåerna ligger i norra Sverige, 

en i Stockholm, en i Göteborg och den fjärde ligger i södra Sverige. Objekten har också 

varierande storlek och byggnadsår för att få en heltäckande bild av depåerna. De fyra depåer 

som undersöks och deras geografiska position kan ses i Tabell 1-1. 
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Tabell 1-1. De valda referensobjekten för projektet. 

Valda depåer Geografisk position 

Notviken Luleå 

Hagalund Stockholm 

Sävenäs Göteborg 

Raus Helsingborg 

 

Projektet har endast behandlat förutsättningarna på Jernhusens befintliga bestånd. 

Nybyggnationer och vilken påverkan det har på resultatet kommer inte behandlas utan 

diskuteras endast kort i Kapitel 8. 

1.4 Metod 

Projektet kommer att koncentreras på tågunderhållsdepåer i Sverige. Alla åtgärder kommer att 

utvärderas och tolkas efter en generell bild, men Jernhusens fastighetsbestånd kommer att 

användas som referensobjekt.  

Olika tekniker av lokalproducerad energiproduktion kommer att utvärderas med avseende på 

ekonomiska och tekniska aspekter. Baserat på kalkylerna beskrivna i denna rapport kommer en 

modell att utformas som ett verktyg för att lättare och på ett överskådligt sätt kunna jämföra 

och utvärdera olika system. 

De ekonomiska förutsättningarna för systemen kommer att utvärderas med hjälp av en 

livscykelkostnadsanalys och återbetalningsmetoden. Livscykelkostnadsanalysen kommer ge en 

bra indikation vad systemet kommer att kosta samt ett jämförelsetal att vikta mot andra 

investeringar. Livscykelkostnadsanalysen kommer också kompletteras med nuvärdesmetoden 

för att få en mer rättvis bild av kostnaderna. Nuvärdesmetoden kommer att användas för att 

allokera framtida kostnader med hänsyn till avkastningskrav och inflation. 

Återbetalningsmetoden kommer ge en indikation på när en investering är återbetalad, vilket är 

ett bra jämförelsetal mellan olika investeringar samt ett nyckeltal i investeringsbesluten. 

Återbetalningstiden kan också användas för att bedöma riskerna med investeringen samt om 

investeringen är lönsam. Alla resultat kommer sedan att utvärderas baserat på rådande 

förutsättningar på depåerna. 
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2 LITTERATURSTUDIE 

2.1 Lokalproducerad förnybar energi 

Det finns flera olika sätt att lokal producera förnybar energi. Bland annat kan energin från solen 

omvandlas till både värme och elkraft och geoenergi är bäst lämpad att omvandla till värme. 

Nedan listas och undersöks olika tekniker för lokalproducerad förnybar energi.  

2.1.1 Solceller 

En solcell omvandlar solljuset (fotoner) direkt till elektricitet. En solcell består av en tunn skiva 

halvledarmaterial, oftast kisel, med en metallskiva på baksidan och ett mönstrat metallnät på 

framsidan som är exponerad mot solen. När halvledaren blir utsatt för solinstrålning induceras 

en elektronvandring i halvledarmaterialet som skapar en elektrisk ström mellan metallskivorna 

(Exotech, u.d.). För att elektronvandring ska ske i kisel behöver fotonerna tillföra en 

energimängd på minst 1,1 eV. Detta motsvarar solljus med en våglängd mindre än 1100 nm 

och ungefär 23 % av solljusets fotoner innehåller denna energimängd. Den högsta teoretiska 

verkningsgraden för kiselsolceller är av denna anledning 29 % (23 % av solljusets fotoner 

betyder inte 23 % av energimängden i solljuset). Den teoretiska verkningsgraden går att 

förbättra genom att använda ett annat halvledarmaterial med en annan karaktär. Dock är kisel 

det kommersiellt gångbara materialet och används som halvledarmaterial i 90 % av alla 

producerade solceller. (Sidén, 2009) 

Det finns flera typer av solceller men de tre vanligaste är polykristallina kiselsolceller, 

monokristallina kiselsolceller och amorfa solceller (tunnfilmssolceller). Polykristallina 

solceller är de vanligaste på marknaden på grund av lägre kostnad gentemot de andra 

teknikerna. Polykristallina solceller har en verkningsgrad på runt 12 %. Monokristallina 

solceller är dyrare än polykristallina på grund av en komplicerad tillverkningsmetod, dock har 

de bättre verkningsgrad än polykristallina solceller. Amorfa solceller har en verkningsgrad på 

omkring 6 %. Fördelen med amorfa solceller är att de är flexibla och har därför en annan typ 

av användningsområde än de andra två typerna av solceller. (Sidén, 2009) 

Solcellen har varken några rörliga delar eller förbrukar någon produkt, vilket gör att en solcell 

har låga underhållskostnader och lång livslängd. Figur 2-1 visar hur en typisk solcellsmodul 

kan se ut. En solcell ger en spänning på ca 0,5 V och en ström på 2 – 8 A beroende på storlek 

(Exotech, u.d.). Men genom att seriekoppla flera solceller, först till en modul och sedan 

seriekoppla flera moduler till ett system kan spänningen över systemet ökas och genom att 

parallellkoppla flera solceller kan strömmen från systemet ökas efter önskat 

användningsområde (Statens energimyndighet, 2010a). 
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Figur 2-1. Solcellsmodul (Statens energimyndighet, 2010a). 

Elproduktionen för en solcell är inte konstant i alla förhållanden. Molnighet är en faktor som 

kan förändra produktionen negativt på grund av lägre solinstrålningsintensiteten. 

Elproduktionen är också starkt beroende av solens position på himlen gentemot solcellen. För 

en solcell som är fastmonterad på en stel ram varierar produktionen beroende på solens position 

och därmed solcellens vinkel mot solen. Detta beror på att mer solinstrålning kan erhållas med 

rätt vinkel mot solen som Figur 2-2 visar (Spelling, 2012b). För att öka elproduktionen sett över 

en hel dag kan solcellerna monteras på en ram med ett solföljningssystem, vilket betyder att 

ramen vrider solcellen så att den alltid är vänd mot solen, dock ger detta en merkostnad till 

systemet (Spelling, 2012b). 

 

 

Figur 2-2. Samma solcell med olika vinklar mot solinstrålning (I) och effekten av detta 

(Spelling, 2012b).  
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Vad gäller monteringen av solceller finns det två framträdande tekniker. Den ena tekniken 

innebär att solcellerna fästs platt mot taket på en stålram. Denna monteringsteknik är billig och 

takutnyttjandet blir hög. Dock kommer den totala solinstrålningen för en solcell att minska. Den 

andra monteringstekniken innebär att solcellerna fästs i en lutningsvinkel gentemot takplanet. 

Ofta används denna monteringsteknik på platta tak för att öka systemets totala elproduktion. 

Dock är detta en dyrare monteringsmetod jämfört med att platt montera solceller på taket. (Ek 

& Larsson, 2013) 

En annan viktig aspekt vid monteringen av solceller är vilket håll de är riktade åt. För att få 

maximal effekt ur solcellerna ska solcellerna vara riktade åt söder. Den optimala lutningen på 

solcellen är desto svårare att bestämma eftersom den påverkas av flera olika faktorer. Utan 

djupare analys ska lutningen spegla latituden av solcellens position. Till exempel om en solcell 

placeras på Hagalund som ligger på latituden 59° N ska solcellen ha en lutning runt 59° i 

förhållande till horisontalplanet. Denna lutning är att föredra för att optimera solinstrålning sett 

över ett år. Om dock syftet med systemet är att producera mer under sommaren blir den optimala 

lutningsvinkeln mindre för att solen står högre på himlen (Spelling, 2012a). 

2.1.2 Solfångare  

Förutom elektricitet kan solenergin omvandlas till värmeenergi genom en solfångare. Det finns 

flera olika koncept och tekniker för att omvandla solenergi till värme. För småskalig 

värmeproduktion används så kallade icke- och lågkoncentrerande solfångare, inom detta 

segment är de två vanligaste teknikerna plana solfångare och vakuumsolfångare (Statens 

energimyndighet, 2013a; Martin, 2012). Plana solfångare (Figur 2-3) består av en absorbator 

som oftast är en svartmålad metall. På absorbatorn svetsas det fast rör innehållande en 

värmebärare som kan bestå av vatten med frysskydd eller olja, Värmebäraren värms upp av 

solen och sedan används som energibärare till energins ändamål. Hela solfångaren är sedan 

täckt med en glasskiva som hindrar värmen från att lämna solfångaren samtidigt som 

solinstrålningen tillåts tränga in (Statens energimyndighet, 2011). Temperaturen på 

energibäraren är, när den har passerat den plana solfångaren, runt 30 – 80 °C. Högre temperatur 

betyder större förluster och mindre verkningsgrad för solcellen men en lägre temperatur betyder 

att användningsområdet och värmeöverföringen minskar. Energibärarens temperatur kan alltså 

aktivt väljas utifrån önskat utfall (Martin, 2012). Det finns även billigare solfångare som endast 

består av absorbatorn och rör för att minska kostnaderna. Dessa solceller har lägre 

verkningsgrad men kompenseras av ett lägre pris (Kjaerboe, 2013). 
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Figur 2-3. Exempel på plana solfångare (Martin, 2012). 

En annan teknik för att uppta solinstrålningen är vakuumsolfångare. En vakuumsolfångare 

består av glastuber som upptar solenergin och överför den till en energibärare (Martin, 2012). 

Vakuumsolfångare kan även bestå av reflektorer runt tuben för att öka solinstrålningen, effekten 

av en reflektor demonstreras i Figur 2-4. Reflektorer förekommer också för plana solfångare 

men är inte lika vanligt som för vakuumsolfångare (Statens energimyndighet, 2011).  

 

Figur 2-4. Vakuumsolfångare med tillhörande reflektor (Biomontage, u.d.). 

Temperaturnivåerna för vakuumsolfångare är 50 – 200 °C och med reflektor är temperaturnivån 

60 – 300 °C beroende på modellen (Martin, 2012). Temperaturnivåerna för de tre olika 

koncepten finns sammanställt i Tabell 2-1. 
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Tabell 2-1. Temperaturnivåer för de vanligaste solfångarkoncepten för småskalig 

värmeproduktion. 

Solfångarkoncept Temperaturnivå [°C] 

Plana solfångare 30 – 80 

Vakuumsolfångare utan reflektor 50 – 200 

Vakuumsolfångare med reflektor 60 – 300 

 

Precis som för en solcell är värmeproduktionen för en solfångare beroende av dess vinkel 

gentemot solens position. Produktionen påverkas också av solfångarens verkningsgrad som i 

sin tur påverkas av den omgivande samt den interna temperaturen. Vid stagnationstemperaturen 

är värmeförlusterna lika stora som inkommande solinstrålning. Vid små temperaturdifferenser 

mellan omgivningstemperaturen och solfångarens interna temperatur kan verkningsgraden vara 

så hög som 70 - 85 %. (Sidén, 2009) 

2.1.3 Solel/solvärmehybridsystem 

En solcell har en verkningsgrad på ungefär 15 % (Statens energimyndighet, 2010a). Resterande 

85 % av solinstrålningen som träffar solcellen reflekteras bort eller omvandlas till värme. 

Solcellens bakomliggande teknik gör att solcellens verkningsgrad försämras med en förhöjd 

temperatur hos solcellen, vilket betyder att om solcellen ska fortsätta vara effektiv måste den 

värme som alstras i solcellen kylas bort. Om denna värme tas tillvara ökar den totala 

verkningsgraden hos systemet markant. Ett sådant system kallas Solel/solvärmehybridsystem 

(Figur 2-5) (Statens energimyndighet, 2010a). Nackdelen med ett Solel/solvärmehybridsystem 

är att dessa system är dyra jämfört med ett solcellssystem eller ett solfångarsystem. 

 

Figur 2-5. Solel/solvärmehybridenhet från företaget Koukfarm (SolEl-programmet, 2011). 
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2.1.4 Geoenergi 

Geoenergi är ett samlingsnamn för energi lagrad i marken eller vatten som till exempel 

bergvärme, jordvärme eller sjövärme. Fördelen med dessa värmekällor är att de har en termisk 

tröghet, vilket gör att den årliga temperaturvariationen är mindre än vad den är i luften. På 100 

meters djup i marken är den termiska trögheten tillräckligt stor för att temperaturen i stort sett 

är densamma året om. Detta ger upphov till en stabil energikälla som kan användas hela året 

för både värme och kyla. På vintern omvandlas värme från lågvärdig värme till högvärdig 

värme med hjälp av en värmepump. En enhet tillförd elektrisk effekt kan ge fyra enheter 

värmeeffekt. (Tekniska museet, 2009) 

Samma princip kan tillämpas på sjöar eller vattendrag. Den termiska trögheten i vattendrag är 

dock inte lika stor som i marken, vilket betyder att temperaturnivåerna inte är lika stabila och 

varierar en aning under året. Dock är temperaturstabiliteten tillräckligt mycket bättre än för 

luften, speciellt på botten, för att det ska vara lönsamt att utvinna värme ur vattnet jämfört med 

luften. (Tekniska museet, 2009) 

Geotermisk energi är värme som ursprungligen kommer från jordens inre. Utvinning av 

geotermisk energi lämpar sig bäst vid platser med närhet till aktiva vulkaner, då detta är ett 

starkt tecken på geotermisk energi på kort borrdjup. Island har aktiva vulkaner och utvinner 

också geotermisk energi (Energikunskap, 2011). I Sverige är det betydligt svårare att utvinna 

geotermisk energi då borrdjupet oftast är för stort för att vara genomförbart eller lönsamt. Dock 

utvinns geotermisk energi i Lund men flera anläggningar är otänkbart rent ekonomiskt, 

framförallt för småskalig värmeutvinning. (Tekniska museet, 2009) 

2.2 Energilagring 

För att kunna utnyttja energikällor som är tidsberoende på ett mer effektivt sätt, som till exempel 

solenergi, kan ett energilagringssystem hjälpa till att möta problemen med skillnaden i utbud 

och efterfrågan. Det finns idag flera olika energisystem baserad på olika ändamål och 

kapacitetsbehov.  

2.2.1 Lagring av elektrisk potential 

Vid lagring av elektrisk energi finns det två alternativ som är möjliga. Det ena alternativet är 

att lagra elektrisk potential med batterier. Fördelen med energilagring i batterier är att 

förlusterna är små relativt andra energilagringsmetoder och att systemets tröghet är låg. Energin 

lagrad i batterierna snabbt användas vid behov samt att energiöverskott snabbt kan lagras. Dessa 

egenskaper gör batterier till en bra lösning för energikällor med snabba variationer, som till 

exempel vid användning av solenergi. Batterier har dock en låg energitäthet vilket gör att 

lagring av en större mängd energi medför stora och tunga batteripaket (Lee & Scott, 2011). 

2.2.2 Värmelagring 

För att lagra värme finns det flera olika beprövade tekniker varav de flesta tekniker bäst lämpar 

sig för större kapacitetsbehov. Oftast har dessa tekniker höga investeringskostnader men kan 

lagra stora kvantiteter energi per volymenhet.  
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En beprövad teknik som är tillämpbart för både mindre och större applikationer är att lagra 

värme i en ackumulatortank. En ackumulatortank är en isolerad behållare som bland annat kan 

använda vatten som lagringsmedium. Vattnet i ackumulatortanken är skiktad på grund av 

densitetsförändringar hos vattnet beroende på temperaturen. Det vill säga, varmt vatten har en 

lägre densitet än kallt vatten vilket gör att vattnet skiktas i tanken och varmvattnet återfinns i 

toppen av ackumulatortanken. I botten av ackumulatortanken värms vattnet genom en 

värmekälla som till exempel solfångare. I toppen av ackumulatortanken används det varma 

vattnet som värmekälla till olika ändamål. En ackumulatortank kan också vara kopplad till flera 

olika värmekällor samtidigt för att säkra en stabil uteffekt. Till exempel kan solfångare vara 

kopplade till ackumulatortanken men när solfångarna inte levererar tillräckligt med energi, till 

exempel nattetid, kan fjärrvärme täcka det resterande behovet. (Hyssna solvärme, u.d.; Martin, 

2012) 

En ackumulatortank används oftast vid korttidslager men principen bakom med olika 

temperaturskikt i en tank är också tillämpbar för ett säsongslager. Under perioder med 

värmeöverskott tas vatten från en tankens bottenskick och värms upp via en värmeväxlare från 

en värmekälla. Det uppvärmda vattnet pumpas sedan tillbaka till tankens toppskikt. Under 

perioder med värmeunderskott vänds processen och energi kan utvinnas ur tanken. Fördelen 

med en ackumulatortank är att om skiktningen fungerar som det ska så är vattentemperaturen 

ut från ackumulatortanken konstant, vilket ger en jämn prestanda från uppvärmningssystemet. 

(Martin, 2012) 

Ett tanklager kan också vara uppdelat i två tankar, en tank för kallt vatten och en tank för varmt 

vatten. På sommaren när det finns ett energiöverskott värms vatten från kallvattentanken som 

sedan lagras i varmvattentanken. På vintern är processen den omvända. Fördelen med denna 

typ av lager är att energiförluster mellan olika temperaturskikt som förekommer i en 

ackumulatortank försvinner helt. Nackdelen är dock att lagervolymen blir dubbelt så stor 

(Decker & Begeal, 2011). 

En annan typ av lager är så kallade marklager. Marklager innebär att värmen, lagras i jordlager 

som grus och lera. Oftast genom borrhål med hjälp av cirkulerande vatten som överför värmen 

till jordlagren. Denna typ av lager kräver ofta större lagervolymer än tanklager på grund av 

relativt höga energiförluster. Lagringskapaciteten för ett marklager och förlusterna är stark 

påverkade av rådande markförhållanden, till exempel kan genomströmmande grundvatten föra 

bort stora mängder energi vilket försämrar prestandan av lagret. På samma sätt har marktypen 

(grus, lera, sten m.m.) stor inverkan på lagret då olika material har olika energilagringsförmåga. 

Ett marklager är på så sätt mer oberäkneligt och svårkontrollerat jämfört med ett tanklager 

(Decker & Begeal, 2011). Denna lagringsprincip fungerar också för flera fasta material. Till 

exempel kan varmvatten cirkuleras genom ett betongblock. Betongblocket värms då upp och 

lagrar energin tills det att den behövs (Decker & Begeal, 2011).  

Undervattenreservoar i en akvifär kan också fungera som ett värmelager. Vatten pumpas upp 

från ett ställe av akvifären, värms och pumpas sedan tillbaka till en annan del av akvifären. På 

så sätt kan akvifären användas för säsongslagring av både kyla och värme. (Berglund & 

Persson, 2010) 
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2.3 Regler och lagar 

För att få upprätta solceller eller annan utrustning krävs det att bygget följer vissa lagar och 

regler. Bland annat måste elnätsägaren kontaktas och informeras om planerna för att garantera 

säkerheten i näten. Produkterna behöver också vara CE-märkta och EMS-märkta för att få 

anslutas till nätet av samma anledning (Elsäkerhetsverket, u.d.). Att uppföra ett solcellssystem 

eller ett solfångarsystem på ett hustak kräver endast bygglov om byggnaden är klassats som 

kulturhistoriskt värdefullt (Hirschfeldt & Moren, 2012). 

2.4 Ekonomiska förutsättningar 

Under de senaste åren har det blivit alltmer lönsamt att investera i förnybara energikällor. Detta 

beror på flera olika anledningar, varav dyrare energipriser och ekonomiska incitament är två 

stora anledningar (Ek & Larsson, 2013).  

2.4.1 El- och fjärrvärmepriset 

Elpriset och fjärrvärmepriset är viktiga faktorer vid ett investeringsbeslut eftersom 

energikostnaden är besparingen i investeringskalkylen (Ek & Larsson, 2013). En prognos över 

elprisutveckling kan ses i Figur 2-6 och en prisutvecklingsprognos för fjärrvärmen kan ses i 

Figur 2-7. 

 

Figur 2-6. Prognos över elprisutvecklingen i Sverige (Statens energimyndighet, 2010b). 
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Figur 2-7. Prognos över fjärrvärmeprisutvecklingen i Sverige  

(Statens energimyndighet, 2010b).  

2.4.2 Investerings- och underhållskostnader 

Att investera i förnybar energi är förknippat med dyra investeringskostnader men på senare tid 

har priset på bland annat solceller sjunkit drastiskt. Detta beror framförallt på bättre 

tillverkningsprocesser och större konkurrens på marknaden (Ek & Larsson, 2013).  

Som tidigare nämnts i kapitel 2.1.1 förbrukas inget i solcellerna under användning. Det gör att 

livslängden är lång och underhållskostnaderna låga. Ett solcellssystems livslängd kan uppgå till 

40 – 50 år och under denna tid krävs inga större planerade underhåll av systemet. Vad gäller 

supportsystemet till solceller är det ett antal komponenter som behöver bytas ut inom 

solcellssystemets livslängd. Till exempel har växelriktaren en livslängd på 15 – 20 år och måste 

alltså bytas ut under solcellssystemets livslängd (Ek & Larsson, 2013).  

Även för solfångare och geoenergisystem är underhållskostnaderna låga. Dock har dessa system 

driftkostnader då det värmebärande mediet cirkuleras i systemet. De nämnda systemen har 

också lång livslängd men precis som för solceller finns det komponenter i systemet som måste 

bytas ut under systemets livslängd. (Martin, 2012) 

2.4.3 Bidrag 

För att stimulera och främja utvecklingen och utbyggnaden av förnybar energi finns det 

ekonomiska incitament, som till exempel bidrag. Ett av bidragen gäller solceller och är 

tillgängligt både för företag och för privatpersoner som vill installera ett solcellssystem. För att 

vara berättigad till det ekonomiska bidraget måste solcellssystemet eller 

solel/solvärmehybridsystemet vara nätanslutet och installationen slutförd senast 31 december 

2016. Bidraget för tidsperioden 2013 - 2016 kan maximalt täcka 35 % av 

investeringskostnaderna för solcellssystemet. Dock kan stödet uppgå till maximalt 1,2 miljoner 

SEK och de stödberättigande kostnaderna får högst uppgå till 37 000 SEK/kWtoppeffekt exklusive 

moms. För solel/solvärmehybridsystem gäller samma stödnivå dock får en installerad kilowatt 

elektrisk toppeffekt uppgå till maximalt 90 000 SEK exklusive moms. (Statens 

energimyndighet, 2013b) 
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2.4.4 Elcertifikat 

År 2003 infördes elcertifikatsystemet vars syfte är att främja elproduktion från förnybara 

energikällor och torv i Sverige. Systemet främjar producenter av förnybar energi genom att 

staten delar ut elcertifikat motsvarande produktionen, en megawattimme producerad el från 

förnybara energikällor motsvarar ett elcertifikat. Dessa certifikat kan sedan säljas vidare till 

företag som enligt lag måste använda/producera en viss kvot av det totala beloppet från 

förnybara energikällor (Ekonomifakta, 2012). Dessa kvotpliktiga företag består av: 

 Elintensiva företag 

 Elleverantörer 

 Elanvändare som använder el som de producerat, själva köpt via Nordpool eller 

importerat själva. 

De kvotpliktiga företagen är alltså skyldiga att förskaffa sig elcertifikat motsvarande den 

lagstadgade kvoten baserat på elanvändningen eller elleveransen. Ett företag som 

levererar/använder en större mängd el från förnybara energikällor kan alltså sälja elcertifikat 

till leverantörer/användare som inte uppnår sin kvot. På detta sätt gynnas förnybara energikällor 

gentemot fossila alternativ eftersom detta kan generera en extra intäkt i form av elcertifikat 

medan andra företag med en lägre kvot av förnybara energikällor får en extra kostnad 

(Ekonomifakta, 2012). 

Priset på elcertifikat bestäms av utbudet och efterfrågan på en fri marknad och kan ha en 

betydande påverkan på om en investering på förnybar energi är lönsamt. Priset på elcertifikat 

har varierat kraftigt de senaste åren men är på väg upp igen efter några års nedgång  

(Figur 2-8). Det är svårt att förutspå prisutvecklingen på elcertifikat eftersom elproduktionen 

från förnybara energikällor varierar från år till år. Samtidigt varierar kvoten från år till år och 

kan ändras genom nya politiska direktiv. (Ekonomifakta, 2012) 

 

Figur 2-8. Prisutveckling för elcertifikat i Sverige (Ekonomifakta, 2012). 
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2.4.5 Energiskatt 

Inköpt elektrisk kraft som förbrukas är skattepliktig. Skatten varierar dock beroende på 

verksamhet och geografisk position. Industrin har en lägre skatt än övrig verksamhet och 

skattesatsen för år 2013 är 0,5 öre/kWh förbrukad elektrisk kraft. För annan verksamhet är 

skattesatsen för år 2013 29,3 öre/kWh eller 19,4 öre/kWh beroende på verksamhetens 

geografiska läge (Max, 2013; Skatteverket, 2013). I ett antal kommuner i Norrland gäller den 

lägre skattesatsen, de berörda kommunerna kan erhållas ur Bilaga A. Vad gäller de fyra 

referensdepåerna kan skattesatsen för varje depå ses i Tabell 2-2. 

Tabell 2-2. Skattesatsen för de olika referensdepåerna (Max, 2013; Skatteverket, 2013). 

Depå Skattesats 

Notviken 19,4 öre/kWh 

Hagalund 29,3 öre/kWh 

Sävenäs 29,3 öre/kWh 

Raus 29,3 öre/kWh 

 

Jernhusen har som bekant verksamhet i sina lokaler som ingår i flera olika kategorier. En del 

av hyresgästerna bedriver industriell verksamhet vilket ger dem rätt till den lägre skattesatsen 

på 0,5 öre/kWh. Hyresgästen är berättigad till att erhålla den reducerade skattesatsen på den del 

av förbrukad elkraft som används inom den industriella verksamheten. (Max, 2013) 

Till skillnad mot elen så betalar konsumenten ingen skatt på fjärrvärmen. Skatten är redan 

medräknat i fjärrvärmepriset på grund av skattetekniska regler, vilket inte är fallet för elkraften 

där skatten och elkraft är separerade i två olika kostnadsposter. Samma regler gäller för 

nätavgifter. För fjärrvärme är denna inräknat i priset medan för elkraft är det en egen 

kostnadspost. (Svensk fjärrvärme, u.d.) 

2.5 Gällande lagar för vidareförsäljning av egenproducerad 

elektrisk kraft 

Om den egenproducerade elektriska kraften är skattepliktig eller inte beror på 

användningsområde. Om ett företag producerar egen elektrisk kraft med en installerad 

generatoreffekt på mindre än 100 kW och inte yrkesmässigt levererar elektrisk kraft till en 

konsument så är den elektriska kraften inte skattepliktig. Skatteverket har angett i ett 

ställningstagande att solceller ingår i denna kategori trots avsaknaden av generator (Laurell, 

2013). 
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Huvudfrågan i dessa ärenden är vad som menas med att yrkesmässigt leverera elektrisk kraft. 

Högsta förvaltningsdomstolen har uttalat sig i denna fråga 

(Högsta förvaltningsdomstolen, 2012) och har kommit fram till att om elen ingår ospecificerat 

i hyran anses den elektriska kraften inte som yrkesmässigt levererad och blir därmed inte 

skattepliktig. Om elen däremot faktureras till konsumenten baserat på uppmätt eller uppskattad 

förbrukning är den elektriska kraften skattepliktig (Laurell, 2013). 
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3 EMPIRISK STUDIE AV JERNHUSENS TÅGDEPÅER 

Jernhusen äger och förvaltar flera olika depåanläggningar runt om i Sverige varav den största 

är Hagalund, belägen i Solna utanför Stockholm. 

3.1 Avtalsstruktur 

Vid uthyrning av Jernhusens depåer tillämpas så kallad kallhyra. Detta innebär att uppvärmning 

av lokaler inte ingår i grundhyran och att energin vidare debiteras av Jernhusen till hyresgästen. 

Denna avtalsstruktur har tillämpats för att verksamheten har stora variationer i 

energiförbrukningen över året då det förekommer många energikrävande processer inom 

verksamheten. Varmhyra är alltså svårt att tillämpa på grund av dessa variationer i elkraft- och 

värmeförbrukning. 

Inom Jernhusens depåverksamhet tillämpas ofta uthyrning till tågoperatörerna och inte till 

underhållsentreprenörerna. Detta gör att konkurrensen inom tågunderhållsbranschen kan 

bibehållas, vilken skulle kunna sättas ur spel om uthyrning skedde till 

underhållsentreprenörerna. Om en underhållsentreprenör skulle hyra en depå skulle det kunna 

betyda ett monopol på underhållstjänster i regionen då det möjligen saknas tillgång till andra 

underhållsdepåer. Detta leder till att konkurrensen sätts ur spel och underhållentreprenören kan 

sätta höga priser på sina tjänster. Om då istället depån hyrs ut till en tågoperatör, som till 

exempel SJ, kan de i sin tur hyra in en underhållsentreprenör som verkar i lokalerna. Detta 

system möjliggör en fri konkurrens då underhållsentreprenörer kan konkurrera om kontraktet 

genom priser på underhållstjänster. 

Leveransen av fjärrvärme till Jernhusens depåer sker av den lokala fjärrvärmeleverantören, till 

exempel är det Norrenergi som levererar och äger fjärrvärmenätet till depå Hagalund. På grund 

av stora effektbehov och höga effekttoppar blir den fasta avgiften hög relativt 

värmeeffektförbrukningen. Det krävs då en hög utnyttjandegrad för att kostnaden per kWh 

(inkluderad de fasta avgifterna) inte ska bli för hög. (Tingvall, 2013) 

3.2 Markföroreningar 

På flertalet av Jernhusens depåområden förekommer det olika typer av markföroreningar. Dessa 

härstammar från före Jernhusens tid och beror oftast på miljögifter som inte omhändertagits på 

rätt sätt utan istället legat på tomten eller i närheten, vilket har lett till att olika miljögifter sipprat 

ner i marken (Johansson, 2013). 

Att borra i marken där det förekommer markföroreningarna kan orsaka ytterligare spridning av 

markföroreningarna till eventuellt grundvattnet. För att undvika spridning måste därför 

markföroreningar avlägsnas innan borrning kan utföras. Detta medför oftast en merkostnad för 

arbetet. Dock är detta en kostnad som är oundviklig för företaget eftersom marken ska saneras 

oavsett om borrning är aktuellt (Johansson, 2013). 

Saneringen av Jernhusens depåer medför en kostnad för Jernhusen. Dock har Jernhusen rätt att 

få saneringsarbetena betalda av Trafikverket om föroreningarna härstammar från innan 

Jernhusen AB bildades, alltså 2001. 
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3.3 Solinstrålning 

Eftersom referensdepåerna är lokaliserade på olika ställen i landet råder också olika lokala 

klimatförhållanden som måste beaktas. Bland annat skiljer sig solinstrålning åt mellan de olika 

depåerna, vilket påverkar mängden solenergi som kan användas på respektive depå. Värden 

från de tre senaste åren kan ses i Tabell 3-1. 

Tabell 3-1. Solinstrålningen för referensdepåerna. Siffrorna avser sammanlagd, global 

solinstrålning för ett år (STRÅNG, 2012). 

Depå                
År

 2010 2011 2012 

Notviken 745 kWh/(m2) 846 kWh/(m2) 851 kWh/(m2) 

Hagalund 902 kWh/(m2) 1 008 kWh/(m2) 994 kWh/(m2) 

Sävenäs 841 kWh/(m2) 906 kWh/(m2) 931 kWh/(m2) 

Raus 845 kWh/(m2) 921 kWh/(m2) 933 kWh/(m2) 

 

Depå Hagalund har mest solinstrålning medan Depå Notviken är minst. Detta bör medföra att 

solceller och solfångare är bättre lämpade på Hagalund än de andra depåerna. Skillnaden beror 

framförallt på antalet soltimmar och solens intensitet vid den aktuella depån. 

3.4 Depåfunktioner 

Det finns flera olika funktioner inom depåverksamheten. Funktionerna har olika ändamål och 

tillämpning och funktionsutbudet kan variera mellan olika depåer. Funktionerna delas in i olika 

nivåer beroende på hur frekvent tågen behöver den tjänsten (Johansson, 2013b). Vilka 

funktioner som ingår i de olika nivåerna framgår i Tabell 3-2. 
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Tabell 3-2. Beskrivning av funktionsutbudet per nivå (Johansson, 2013b). 

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 

Parkering Översyn Tyngre reparationer 

Fekalietömning Mindre komponentbyten Större komponentbyten 

Vattentryckning Trafiknära underhåll Revisioner 

Fournering Reparationer  

Städning Avisning  

Tvätt   

Sanering   

3.4.1 Avisning 

Under kallare perioder kan isbildning förkomma på underredet av tågen. Underhåll och översyn 

av tåget kräver då att denna is avlägsnas. Idag görs detta på flera olika sätt inom Jernhusen. 

Som energibärande medium används uteslutande vatten eller luft. Uppvärmning av dessa 

varierar dock. Antingen så värms mediet av fjärrvärme eller el beroende på de lokala 

förutsättningarna. Dock finns det anläggningar, som till exempel Hagalund, som har tillgång 

till fjärrvärme men ändå använder el som energikälla för värme. Detta beror oftast på att dessa 

anläggningar är en provisorisk lösning som ska bytas ut. (Tingvall, 2013)  

Temperaturnivåerna för avisning varierar mellan olika anläggningar. Avisningsanläggningarna 

i Hagalund som använder luft som medium använder en temperaturnivå på 30 – 35 °C 

respektive en temperaturnivå på 50°C. (Tingvall, 2013; Kihlsten, 2013) 

3.4.2 Tvätt 

Tvätten används primärt för att tvätta tågets utsida. Denna funktion liknar en biltvätt och 

använder stora mängder uppvärmt vatten för att tvätta tågen. Användningsgraden av tvätten 

varierar stort mellan årstider och depåer. Primärt för att tvätten är ett lågprioriterat underhåll då 

detta inte är nödvändigt för att tågen ska fungera. (Kihlsten, 2013) 

3.5 Depå Hagalund 

Depå Hagalund är Jernhusens största underhållsdepå (Figur 3-1) och innehåller alla olika 

funktioner listade i Tabell 3-2. Depån ligger i stadsdelen Hagalund i Solna stad mellan 

Råstasjön och E18. Runt om depån finns inga stora byggnader som ger skugga över området. 

Taken är också öppna och skuggfria vilket ger bra förutsättningar för solceller eller för 

solfångare. 
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Figur 3-1. Flygfoto över Jernhusen AB:s underhållsdepå Hagalund i Stockholm 

(Eniro, u.d.). 

I närheten av Hagalund finns det en akvifär. Akvifären ligger längs med E4:an mellan 

Frösundavik och Järva krog och sträcker sig sedan bort mot Ulriksdal. Akvifärens volym är 

6 000 000 kubikmeter varav 1 500 000 kubikmeter är vatten. Akvifären används idag som 

energilager åt SAS huvudkontor i Frösundavik och som reservvattentäkt åt kommunalförbundet 

Norrvatten. Akvifärens djup, utformning och vattengenomströmning i den södra delen mellan 

Järva krog och Frösundavik gör den lämplig för säsonglagring av värme och kyla (Eriksson, 

2009; Berglund & Persson, 2010).  

Inom depån finns det flera olika typer av funktioner som kräver stora mängder energi. Hagalund 

använder både fjärrvärme och elektricitet för att täcka energibehovet. Fjärrvärme användningen 

kan ses i Figur 3-2 och elanvändningen kan ses i Figur 3-3 och inkluderat i energianvändningen 

är verksamhetsenergi, fastighetsenergi samt energi som används utomhus, till exempel 

bangårdsbelysningen. Under vintern 2011/2012 användes även olja vid Hagalund för 

uppvärmning (Tingvall, 2013). Detta är inte medräknat i  

Figur 3-2. 
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Figur 3-2. Fjärrvärmeanvändningen (normalårskorrigerad) för Hagalund.  

 

Figur 3-3. Elanvändningen för Hagalund. 

 

Varmvatten från fjärrvärmenätet används på flera sätt inom depåverksamheten på Hagalund. 

Bland annat används fjärrvärmevattnet för att värma upp luft som sedan används för att avisa 

tågen i Nya vagnhallen. Det finns två olika system i Nya vagnhallen för avisning som bygger 

på samma princip men vars energieffektivitet varierar markant. Det ena, äldre systemet 

använder varmluft för att smälta bort isen. I detta system finns ingen återcirkulation eller hinder 

från att varmluften ska tränga ut i lokalen. Det andra, nyare systemet har samma princip med 
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varmluft, men detta system innehåller också en återcirkulationsfunktion som återvinner mycket 

av energin i varmluften, samt en enklare barriär som hindrar luften från att tränga ut i lokalen. 

Båda systemen kräver stora mängder energi som har sitt ursprung från fjärrvärmenätet 

(Tingvall, 2013). 

Ytterligare en avisningsanläggning finns tillgänglig i Heltågsverkstaden som bygger på en 

annan teknik. Denna avisningsanläggning använder varmvatten istället för luft för att smälta 

isen. Varmvatten sprutas på isen med hjälp av så kallade ”finska pinnar” som avger vatten med 

en sprayeffekt, vilket ger en bra areal spridning. Varmvattnet är i sin tur uppvärmt genom en 

elvärmare för att uppnå önskad temperatur (Tingvall, 2013). 

I samma hall som avisningsanläggningen med varmluft finns ett komfortsystem för personalen 

för att undvika att det uppstår en obehagskänsla på grund av kyla. Detta system utgår ifrån en 

strålningseffekt från varmt vatten, med en temperatur på 80 °C (Tingvall, 2013), som cirkulerar 

i rör precis ovanför operatörsgångarna. Detta ger en effekt av ett varmare inomhusklimat för 

operatörerna. Komfortsystem använder energi från fjärrvärmenätet för att värma upp vattnet 

som används i rören. (Tingvall, 2013) 

Inom depån i Hagalund finns också en tågtvätt och en saneringsanläggning. Tågtvätten 

använder stora mängder varmvatten för att tvätta tågen. Precis som för komfortsystemet som 

nämnts ovan använder tvätten energin från fjärrvärmenätet för att värma upp vattnet som 

används. Saneringsanläggning som används vid klotter, brand eller liknande använder även den 

energi från fjärrvärmenätet för att värma upp vattnet som används i anläggningen. Även stora 

delar av den övriga varmvattenanvändningen, som till exempel tappvatten, använder energi från 

fjärrvärmenätet till uppvärmning. (Kihlsten, 2013)  

Det är inte bara stora mängder energi från fjärrvärmenätet som används inom depån. Stora 

energimängder används också i form av elektricitet i olika depåfunktioner. Som nämnts tidigare 

värms vattnet till den ena avisningsanläggningen med elektricitet vilket kräver stora mängder 

energi. På depån erbjuds också tågvärme till de stillastående tågen. Värmen behövs bland annat 

för att hålla olika system igång i tågen och för att förhindra isbildning. Enbart energi i form av 

elektricitet används för detta ändamål. (Tingvall, 2013) 

3.6 Depå Notviken 

Depå Notviken ligger i Luleå precis vid Luleälven och är en av Jernhusens nordligaste depåer 

(Figur 3-4). Området omkring depå Notviken är glest bebyggt. Till söder ligger Luleälven och 

till norr ligger Gammelstadsviken. Precis som för de andra depåerna är det ingen större 

skuggbildning på fastigheten, vilket ger goda förutsättningar för solenergi. 

Notviken är en av Jernhusens äldre depåer och har stora uppvärmningsbehov då byggnaden är 

dåligt isolerad och ligger i ett kallare klimat. I Notviken finns det flera olika typer av funktioner 

för framförallt underhåll av tågen. (Jernhusen AB, 2012a) 
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I Luleå är energipriserna låga jämfört med resten av landet. Jernhusen betalar hälften så mycket 

för fjärrvärmen på Notviken som för de andra depåerna (Max, 2013). Detta beror på lokala avtal 

med fjärrvärmeleverantören. I Luleå är också punktskatten på elektricitet lägre än för de andra 

depåerna (Skatteverket, 2013) och detta beror på att Staten vill främja företag i regionen och på 

så sätt skapa arbetstillfällen. 

 

 

Figur 3-4. Flygfoto över Jernhusen AB:s underhållsdepå Notviken i Luleå (Eniro, u.d.). 

I likhet med Hagalund finns det strålningsvärmare installerade på Notviken och en viss del av 

lokaluppvärmningen kommer från fläktluftsvärmare. Det finns även en avisningsanläggning på 

Notviken. Anläggningen är kopplad till fjärrvärmenätet och fjärrvärmeanvändningen samt 

elanvändningen kan ses i Figur 3-5 och Figur 3-6. 

 

 

Figur 3-5. Fjärrvärmeanvändningen (normalårskorrigerad) för Notviken.   
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Figur 3-6. Elanvändningen för Notviken. 

3.7 Depå Raus 

Raus är Jernhusens nyaste depå och är placerad i Helsingborg (Figur 3-7). Landskapet runt 

depån är platt och depån ligger relativt nära havet. Området runt depån är bebyggt med både 

bostadshus och industrilokaler med förhållandevis låga hus. Precis som för de andra depåerna 

är taken på depåbyggnaderna skuggfria, vilket ger bra förutsättningar för att utnyttja solenergin.  

På Raus finns en tvätt att tillgå samt två hallar varav den ena klarar nivå två och den andra 

hallen klarar nivå tre. Det finns också tillgång till fekalietömning, vattentryckning och 

spolarvätskaanläggning. Hela anläggningen är också placerad på ett vattentäcktområde vilket 

betyder att det finns tjänligt dricksvatten i området. Utöver de funktioner som nämnts ovan så 

finns det också en tvätt på fastighetsområdet i en fristående byggnad. Tvätten använder 

fjärrvärmen som värmekälla precis som Hagalund och Notviken. (Jernhusen AB, 2012a) 

Raus har relativt dyra energipriser jämfört med de andra depåerna. Höga energipriser ger bra 

förutsättningar för att investeringar i förnybar energi ska bli lönsamt. (Max, 2013) 
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Figur 3-7. De nya hallarna på Depå Raus (Jernhusen AB, u.d.). 

Anläggningen är både kopplat till det lokala fjärrvärmenätet och fjärrvärmeanvändningen samt 

elanvändningen kan ses i Figur 3-8 och Figur 3-9. 

 

Figur 3-8. Fjärrvärmeanvändningen (normalårskorrigerad) för Depå Raus. 
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Figur 3-9. Elanvändningen (normalårskorrigerad) för Depå Raus. 

3.8 Depå Sävenäs 

Depå Sävenäs (Figur 3-10) ligger i Göteborg intill Alingsåsleden. Området runtomkring är 

bebyggt med både bostadshus och industribyggnader. Området kring byggnaderna är öppna och 

det finns inga höga byggnader i närheten av området. Detta ger gynnsamma förhållanden för 

att nyttja solenergi eftersom skuggor inte förekommer i någon större utsträckning på området 

eller på taken. 

Depå Sävenäs består av flera olika byggnader varav den ena byggnaden är utrustad för tungt 

underhåll av lok och den andra byggnaden är för underhåll av motorvagnståg. Depån är utrustad 

med alla funktionsnivåer, bland annat finns funktionerna tvätt, sanering, fekalietömning, 

underhåll och många andra funktioner som även finns på de andra depåerna. Även på denna 

depå kommer den huvudsakliga värmeenergin från fjärrvärmenätet och det är och fjärrvärmen 

som används som värmekälla för tvätten. (Jernhusen AB, 2012a) 

Sävenäs har, relativt de andra depåerna, höga elkraftkostnader men låga fjärrvärmekostnader. 

Detta är något som är möjligt att utnyttja om en investering i förnybar energi ska göras (Max, 

2013). För att få hög lönsamhet bör det alltså satsas i solel för att fjärrvärmepriset är lågt.  
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Figur 3-10. Flygfoto över depå Sävenäs (Eniro, u.d.). 

Precis som för de andra referensdepåerna är Sävenäs kopplat till det lokala fjärrvärmenätet. 

Fjärrvärmeanvändningen och elanvändningen kan ses i Figur 3-11 och Figur 3-12. 

 

Figur 3-11. Fjärrvärmeanvändningen för depå Sävenäs. 
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Figur 3-12. Elanvändningen för depå Sävenäs. 
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4 SYSTEMDESIGN 

4.1 Solel 

Depåerna har stora öppna tak med liten eller ingen lutning. Solcellerna bör placeras så att de 

vetter mot söder och monteras på en ram så att solcellerna får en optimal lutning mot solen, 

vilket gör att verkningsgraden blir så stor som möjligt. 

Taket där solcellerna ska placeras har en stor inverkan på investeringskostnaden. Generellt är 

det billigare att montera plana solfångare än vinklade solfångare och på tak med lutning kan 

alltså investeringskostnaderna bli lägre. Solinstrålningen ökar om taket vetter åt söder. 

Taktypen har även betydelse. Till plåttak finns det fästanordningar som använder skarvarna 

som fästen vilket eliminerar behovet av att borra hål i taket, vilket minskar vissa risker och 

investeringskostnader. Andra typer av tak som till exempel papptak eller tegeltak är dyrare att 

montera på och höjer därmed investeringskostnaden. (Ek & Larsson, 2013)  

På grund av solcellernas långa livslängd måste också takets status beaktas. Om taket ska bytas 

eller underhållas under solcellernas livslängd kan detta medföra en merkostnad till takbytet då 

solcellssystemet måste monteras ner. På samma sätt kan troligen en synergieffekt uppstå i form 

av lägre totalkostnad om takbyte och montering kan utföras samtidigt. Därför kan det vara 

önskvärt att undersöka takets tillstånd innan solcellerna monteras för att undvika en 

merkostnad. 

Solcellssystemet kopplas med fördel in i elnätet. Detta på grund av möjligheten att vidaresälja 

den producerade elkraften. Att installera ett batteripaket för energilagring är i detta fall en 

merkostnad som inte tillför nytt värde till systemet och blir därför en olönsam investering. Figur 

4-1 visar hur ett solcellssystem kan se ut. 

 

Figur 4-1. Konceptbild över ett solcellssystem. 
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4.2 Geoenergi 

Fjärrvärme är ett konkurrenskraftigt värmealternativ och för att få en hög lönsamhet i systemet 

kommer geoenergisystemet moduleras för att utnyttjandegraden ska bli så hög som möjligt. De 

stora skillnaderna i värmeanvändningen mellan olika månader som framgår i Figur 3-2, Figur 

3-5, Figur 3-8 och Figur 3-11 kommer inte att kunna täckas helt då detta troligen medför stora 

investeringskostnader som systemet sedan inte har täckning för. Geoenergisystemet bör alltså 

moduleras efter basbehovet för att lönsamheten ska bli så hög som möjligt. Att modulera efter 

basbehovet medför att ingen säsongslagring behöver beaktas. Ett korttidslagringssystem, som 

till exempel en ackumulatortank, täcker dygnsvariationen. 

För att ett geoenergisystem ska bli användbart måste de temperaturnivåerna som efterfrågas i 

verksamheten uppfyllas. Temperaturen i ett borrhål är runt 4 – 6 °C vilket är för lågt för de 

flesta ändamålen (Kapitel 3). Dock kan denna temperatur höjas till en rimlig nivå med hjälp av 

en värmepump.  

Det finns, som tidigare nämnts, flera olika typer av geoenergisystem. Bland annat kan 

markenergin användas genom slingor i marken, bergvärme kan också användas med borrhål 

och även sjövärme kan användas med slingor i en sjö. Vilken teknik som ska användas beror 

av flera anledningar, men framförallt av när värmen ska användas. Sen spelar också 

markföroreningar roll för vilken teknik som är lämplig. Eftersom det förekommer 

markföroreningar på depåerna är bergvärme att föredra eftersom hålen kan placeras på 

oförorenad mark, medan slingor i marken kräver större area och därför blir det svårare att hitta 

lämplig yta till detta. Figur 4-2 visar hur ett geoenergisystem som använder bergvärme kan se 

ut. 

 

 

Figur 4-2. Konceptbild över ett bergvärmesystem. 

 

 

Värmepump 

Värme-/kylbehov 
Borrhål 
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4.3 Solvärme 

Investeringskostnaden för solfångare är relativt hög och för att få en lönsamhet i solfångare bör 

de utnyttjas till basbehovet. Basbehovet består framförallt av uppvärmning av utrymmen och 

tappvatten. Temperaturnivån till detta är relativt låg varpå billigare solfångare utan reflektor 

kan användas. Det betyder också att inget långtidslagringssystem behöver installeras utan en 

ackumulatortank bör räcka för dygnvariationerna. 

Precis som för solceller så bör solfångare placeras på ett optimalt sätt för att verkningsgraden 

ska bli så stor som möjligt. Det betyder att de bör vara tiltade gentemot horisontalplanet och 

riktade åt söder. Figur 4-3 visar hur ett solfångarsystem kan se ut. 

 

Figur 4-3. Konceptbild över ett solfångarsystem. 
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5 MODELL 

Det finns flera olika sätt att utforma de olika systemen på. För att kunna jämföra olika 

systemuppsättningar har en modell utformats i Excel. Modellen kan användas för att undersöka 

hur ett system kommer att prestera i olika situationer. Nedan följer beräkningen och definitionen 

för parametrar som finns i modellen. Modellens utformning kan ses i Bilaga C. 

5.1 Energiberäkningar 

Energiberäkningarna baseras på enkla energibalanser och är likvärdiga för de tre olika 

koncepten. 

5.1.1 Solel 

Den totala elektriska effekten producerad per ytenhet solceller kan beräknas med följande 

ekvation: 

 �̇�𝑠𝑜𝑙𝑐𝑒𝑙𝑙 = 𝜂𝑠𝑜𝑙𝑐𝑒𝑙𝑙 ∙ 𝐼 (5.1) 

där �̇�𝑠𝑜𝑙𝑐𝑒𝑙𝑙 är producerad elektrisk effekt, 𝜂𝑠𝑜𝑙𝑐𝑒𝑙𝑙 är verkningsgraden för solcellen och 𝐼 är 

framkalkylerad och motsvarar den ekvivalenta solinstrålningen normalt mot solcellens yta och 

är framräknad av direkt solinstrålning, av diffus solinstrålning och av reflekterande 

solinstrålning. Parametern 𝐼 motsvarar alltså den totala solinstrålningen för en solcell och 

parametern är starkt beroende av solens position samt av solcellens position och placering. 

Beräkningsstegen för solinstrålningen återfinns i Bilaga B. 

Elproduktionen för hela solcellssystemet kan beräknas enligt följande: 

 �̇�𝑠𝑜𝑙𝑐𝑒𝑙𝑙𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 = �̇�𝑠𝑜𝑙𝑐𝑒𝑙𝑙 ∙ 𝐴𝑠𝑜𝑙𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 ∙ 𝑛𝑠𝑜𝑙𝑐𝑒𝑙𝑙 (5.2) 

där �̇�𝑠𝑜𝑙𝑐𝑒𝑙𝑙𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 är den producerade effekten för hela systemet, 𝑛𝑠𝑜𝑙𝑐𝑒𝑙𝑙 är antalet solceller och 

𝐴𝑠𝑜𝑙𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 är arean för en solcell. �̇�𝑠𝑜𝑙𝑐𝑒𝑙𝑙 beskriver endast producerad effekt och är starkt 

beroende av solinstrålningen 𝐼, vilket ändras över tiden. För att kunna erhålla den totala 

energimängd producerad av solcellerna över en bestämt tidsperiod måste alltså 𝐼 för varje 

tidsenhet summeras för önskad period. Den totala elproduktionen för en bestämd tidsperiod blir 

alltså: 

 𝑄𝑠𝑜𝑙𝑐𝑒𝑙𝑙𝑠𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 = 𝜂𝑠𝑜𝑙𝑐𝑒𝑙𝑙 ∙ 𝐴𝑠𝑜𝑙𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 ∙ ∑ (𝐼𝑖 ∙ 𝑡𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑙) 𝑛
𝑖=0  (5.3) 

där 𝑄𝑠𝑜𝑙𝑐𝑒𝑙𝑙𝑠𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 är den producerade energimängden, 𝑛 motsvarar antalet mätpunkter av 𝐼 

inom den bestämda tidperioden och 𝑡𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑙 är tidsintervallet och är i detta fall lika med en 

timme. 
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För att sedan kunna avgöra om elproduktionen från solcellerna kan användas inom den egna 

fastigheten eller säljas till nätet, över ett år, kan det totala överskottet eller underskottet beräknas 

enligt ekvationen: 

 𝑄ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡 = ∫(𝑓(𝑡) − 𝑔(𝑡))𝑑𝑡  (5.4) 

där 𝑓(𝑡) är en funktion som beskriver elproduktion från solcellerna över tiden och 𝑔(𝑡) 

beskriver elbehovet över tiden. Om 𝑄ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡 är negativ betyder det att den totala 

elproduktionen från solceller är mindre än den totala elanvändningen. Dock kan det skilja sig 

mellan olika månader och för att räkna ut den totala summan av ett överskott under en bestämd 

tidsperiod kan ekvation (5.4) tillämpas. Denna ekvation måste oftast kompletteras med en graf 

för att påvisa var en överskottsproduktionsperiod börjar och slutar för att få en mer rättvis bild 

av hur stort överskottet är.  

5.1.2 Geoenergi 

Temperaturen på det bärande mediet som används för geoenergi är en viktig faktor och behöver 

vara tillräckligt hög för det tänkta ändamålet. Som det redovisats i Kapitel 3 krävs det vissa 

specifika temperaturnivåer i depåverksamheten för att geoenergin ska kunna användas. Vid 

jordvärme, bergvärme och annan geovärme är temperaturnivåerna begränsade och därför är det 

nödvändigt med en värmepump för att öka temperaturnivåerna.  

För alla typer av geoenergi är energiuttagsmöjligheterna över en längre period starkt beroende 

på grundvattnets genomströmning och djup. Dock bör inte energiuttaget medföra för stora 

temperaturskillnader i marken. Temperaturskillnaden bör endast vara ett par grader för att 

undvika permanent skada i marken. För vattendrag och akvifärer gäller samma riktvärde. 

Vattentemperaturen bör inte ändras med ett par grader för att undvika sättningar i marken 

(Berglund & Persson, 2010). Momentant energiuttag kan dock bestämmas genom ekvationen: 

 �̇�𝑔𝑒𝑜𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 = �̇�𝑚𝑒𝑑𝑖𝑢𝑚 ∙ 𝑐𝑝,𝑚𝑒𝑑𝑖𝑢𝑚 ∙ Δ𝑇 (5.5) 

där �̇�𝑔𝑒𝑜𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 är energiuttaget, �̇�𝑚𝑒𝑑𝑖𝑢𝑚 är massflödet av värmemediet, 𝑐𝑝,𝑚𝑒𝑑𝑖𝑢𝑚 är den 

specifika värmekapaciteten för värmemediet och Δ𝑇 är temperaturskillnaden på inkommande 

och utgående medium. Med värmemedium menas mediet som flödar i rören och som används 

för att uppta värme ur till exempel grundvattnet.  

Värmepumpen omvandlar lågvärdig värme till högvärdig värme. Användbar effekt från 

värmepumpen blir: 

 �̇�𝑣ä𝑟𝑚𝑒 = �̇�𝑔𝑒𝑜𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 + �̇�𝑘𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟  (5.6) 

där �̇�𝑣ä𝑟𝑚𝑒  är värmeeffekten från värmepumpen och �̇�𝑘𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟 är den elektriska effekten 

som behövs för att driva kompressorn. 
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�̇�𝑘𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟 är beroende av tillförd värmeenergi och bestäms av värmepumpens 𝐶𝑂𝑃-värde: 

 𝐶𝑂𝑃 =
�̇�𝑣ä𝑟𝑚𝑒

�̇�𝑘𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟
=

�̇�𝑔𝑒𝑜𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖

�̇�𝑘𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟
+ 1 (5.7) 

 där 𝐶𝑂𝑃 är värmepumpens årsvärmefaktor, vilket beskriver värmepumpens verkningsgrad. 

5.1.3 Solvärme 

För att beräkna den sammanlagda produktionen av värmeenergi från solfångare kan samma 

beräkningsmetod användas som för solel. Parametrarna skiljer sig men beräkningen av 

solinstrålningen 𝐼 sker på samma sätt och återfinns i Bilaga B. 

Precis som för geoenergi så är temperaturnivåerna viktiga för att energin ska vara användbar. 

Dock kan temperaturnivåerna ökas med hjälp av modellen av solfångare, vilket också beskrivs 

i Tabell 2-1. 

Allt sammantaget kan energibalanserna för solfångare erhållas från energibalanserna för 

solceller och geoenergi. 

5.2 Ekonomisk analys 

För att göra en rättvis bedömning av varje investeringsalternativ och för att kunna jämföra de 

med varandra görs flera olika ekonomiska kalkyler. 

5.2.1 Livscykelkostnads analys 

En livscykelkostnadsanalys (LCC) är en ekonomisk analys som jämför och utvärderar 

kostnaderna för olika investeringsalternativ. LCC analysen är baserad på Beloks LCC analys. 

(Belok, u.d.) En LCC analys tar hänsyn till alla kostnader under produktens livslängd och består 

främst av fyra komponenter: 

𝐿𝐶𝐶 = 𝐾𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 + 𝐾𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 + 𝐾𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 − 𝐾𝑟𝑒𝑠𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒 (5.8) 

där 𝐿𝐶𝐶 är livscykelkostnaden, 𝐾𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 är investeringskostnaderna, 𝐾𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 är 

underhållskostnaderna, 𝐾𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 är energikostnaderna och 𝐾𝑟𝑒𝑠𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒 är restvärdet av systemet.  

Investeringskostnaderna består framförallt av den initiala investeringskostnaden men det 

tillkommer också nyinvesteringar under systemets livslängd. Till exempel måste växelriktaren 

förnyas under ett solcellssystems livslängd då växelriktaren livslängd är kortare (Kapitel 2.4.2). 

Den totala investeringskostnaden uppgår till 

 𝐾𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 = (𝑘𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 − 𝐵) + ∑ (
𝑘𝑛𝑦𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡

(1+𝑝)
𝑛𝑛𝑦𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡

)𝑛𝑦𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟  (5.9) 

där 𝑘𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 är kostnaden för den initiala investering, 𝐵 är eventuellt investeringsbidrag och 

𝑘𝑛𝑦𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡 är kostnaden för en specifik nyinvestering, 𝑛𝑛𝑦𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡 är när nyinvesteringen infaller 

och 𝑝 är kalkylräntan som definieras 
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 𝑝 = (1 + 𝑠)(1 + 𝑟) − 1 (5.10) 

där 𝑠 är avkastningskravet och 𝑟 är inflationen. 

Underhållskostnader är en kontinuerlig kostnad. Den totala underhållskostnaden för hela 

systemets livslängd uppgår till 

 𝐾𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 = 𝑎𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 ∙
1−(1+𝑝)−𝑛

𝑝
 (5.11) 

där 𝑎𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 är den årliga underhållskostnaden för hela systemet och 𝑛 är systemets livslängd. 

Energikostnaderna för systemet under hela dess livslängd bestäms som 

  𝐾𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 = 𝐸𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 ∙ 𝑘𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 ∙
1−(

1+𝑞

1+𝑝
)

𝑛

1+𝑝

1+𝑞
−1

 (5.12) 

där 𝐸𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 är det årliga energibehovet, 𝑘𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 är energipriset och 𝑞 är real årlig 

energiprisökning. Tillslut kan restvärdet av systemet bestämmas enligt följande: 

  𝐾𝑟𝑒𝑠𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒 = 𝐶𝑟𝑒𝑠𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒 ∙ (1 + 𝑝)−𝑛 (5.13) 

Där 𝐶𝑟𝑒𝑠𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒 motsvarar systemets värde vid kalkylperiodens slut. 

Om ekvationerna (5.9) – (5.13) sätts in i ekvation (5.8) kan livscykelkostnaden för systemet 

beräknas för att utvärdera detta mot andra alternativ.  

5.2.2 Besparingar 

Systemen bygger på att uppförandet av berört system leder till en besparing i energikostnaderna 

och detta motsvarar vinsterna med systemet. Investeringen betalas alltså tillbaka genom att 

energikostnaderna minskar. Den totala besparingen uppgår till 

 𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑆𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 + 𝑅𝑒𝑙𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑡   (5.14) 

där och 𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 motsvarar den totala besparingen under systemets livslängd, 𝑆𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 är 

energibesparingen och 𝑅𝑒𝑙𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑡 är inkomsterna från försäljning av elcertifikat. 

Energibesparingen definieras som  

  𝑆𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 = 𝐸𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 ∙ 𝑘𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 ∙
1−(

1+𝑞

1+𝑝
)

𝑛

1+𝑝

1+𝑞
−1

  (5.15) 

och inkomsterna från elcertifikaten definieras som  

 𝑅𝑒𝑙𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑡 = 𝑁𝑒𝑙𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑡 ∙ 𝑘𝑒𝑙𝑐𝑒𝑟𝑡 ∙
1−(1+𝑝)−𝑛

𝑝
  (5.16) 

där 𝑁𝑒𝑙𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑡 är antalet elcertifikat och 𝑘𝑒𝑙𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑡 är priset på elcertifikat. 
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5.2.3 Återbetalningsmetoden 

Återbetalningsmetoden jämför kostnader och intäkter för en investering under systemets 

livslängd. Syftet med återbetalningsmetoden är att uppskatta när investeringen har återbetalat 

sig. 

Investeringskostnaderna för solceller täcks av besparingar i inköpt elektricitet. Precis på samma 

sätt täcks investeringskostnaderna för solvärme och geoenergi av besparingarna i inköpt 

fjärrvärme. Investeringskostnaderna för solceller täcks också av försäljningen av elcertifikat 

samt eventuellt ett engångsbidrag från energimyndigheten som kan täcka en del av 

investeringskostnaden. 

Den initiala investeringen för ett nyckelfärdigt system beror på flera olika parametrar, bland 

annat är storleken och komplexiteten av systemet två bidragande orsaker till 

investeringskostnaden.  

Kostnaderna för ett system redovisas på samma sätt som för LCC metoden. Besparingarna från 

ett system beror starkt på energipriset eftersom detta bestämmer återbetalningstakten för 

systemet. För ett solcellssystem består den andra delen av återbetalningen av elcertifikat. De 

årliga totala inkomsterna för ett solcellssystem per år blir alltså: 

 𝑎 = 𝑄𝑠𝑜𝑙𝑐𝑒𝑙𝑙𝑠𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚,å𝑟 ∙ 𝑘𝑒𝑙 + 𝑁𝑒𝑙𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑡,å𝑟 ∙ 𝑘𝑒𝑙𝑐𝑒𝑟𝑡 (5.17) 

𝑎 är de kontinuerliga inkomsterna, 𝑄𝑠𝑜𝑙𝑐𝑒𝑙𝑙𝑠𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚,å𝑟 är producerad energi under ett år, 

𝑁𝑒𝑙𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑡,å𝑟 är antalet elcertifikat erhållna under ett år och 𝑘𝑒𝑙 är elkostnaden som definieras: 

 𝑘𝑒𝑙 = 𝑘𝑒𝑙𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 + 𝑘𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡 + 𝑘𝑒𝑙𝑛ä𝑡 (5.18)  

där 𝑘𝑒𝑙𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 är kostnaden för elkraften samt arvoden eller fasta avgifter som elleverantören 

kräver. Parametern 𝑘𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡 är punktskatten på elkraften som endast blir en besparing i vissa fall. 

När denna parameter blir en besparing kan erhållas ur Kapitel 2.5. Parametern 𝑘𝑒𝑙𝑛ä𝑡 består av 

kostnaderna för elnätet, både den rörliga och den fasta kostnaden. 

För solvärme och geoenergi består inkomsterna av:  

 𝑎 = 𝑄𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚,å𝑟 ∙ 𝑘𝑓𝑗ä𝑟𝑟𝑣ä𝑟𝑚𝑒 (5.19) 

där 𝑘𝑓𝑗ä𝑟𝑟𝑣ä𝑟𝑚𝑒 är priset för fjärrvärme. 

För att beräkna återbetalningstiden viktas alltså investeringskostnader och kontinuerliga 

kostnader mot inkomsterna. Återbetalningstiden utan hänsyn till ränta, risk och inflation 

definieras med följande ekvation: 

 𝑡 =
𝑘𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔+∑ (𝑘𝑛𝑦𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡)𝑛𝑦𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 −𝐵

𝑎−𝑎𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 −𝐸𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖∙𝑘𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖

  (5.20) 

Där 𝑡 är återbetalningstiden och 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 är kostnaden för underhåll och tillsyn av systemet. 
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En mer verklighetsanknuten återbetalningstid ska också ta hänsyn till inflation, risk och ränta 

och då tillkommer också kalkylräntan. Återbetalningstiden med kalkylränta definieras enligt 

följande: 

  𝑡𝑘𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙 = −
ln(1−

𝑘𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔+∑ (𝑘𝑛𝑦𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡)𝑛𝑦𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 −𝐵

𝑎−𝑎𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙−𝐸𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖∙𝑘𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖
𝑝)

ln(1+𝑝)
 (5.21) 

Ekvation (5.20) och ekvation (5.21) måste alltså anpassas efter vilket system som utvärderas. 

Till exempel erhålls inga investeringsbidrag för solfångare medan för solceller kan ett 

investeringsbidrag bli verklighet. 

5.3 Nyckeltal 

För att kunna utvärdera ett systems prestanda gentemot andra systemkonfigurationer utvärderas 

systemen efter ett antal nyckeltal som beskriver systemets prestanda och lönsamhet. Ett av de 

viktigare nyckeltalen har redan blivit presenterade i kapitel 5.2.3 och motsvarar 

återbetalningstiden för systemet. 

Ett annat nyckeltal som definieras i denna rapport för att utvärdera systemen är genom att 

definiera ett nyckeltal som motsvarar kostnaden per producerad kWh baserat på en önskad 

återbetalningstid. Nyckeltalet skiljer sig åt mellan värmeproduktion och elproduktion på grund 

av olika förutsättningar. För solceller definieras nyckeltalet som 

 𝑘𝑒𝑙𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 =  
𝑎𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙−𝑁𝑒𝑙𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑡,å𝑟∙𝑘𝑐𝑒𝑟𝑡+

𝑘𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔+∑ (𝑘𝑛𝑦𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡)𝑛𝑦𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 −𝐵

1−𝑒−𝑇ö𝑛𝑠𝑘𝑎𝑑∙ln(1+𝑝) 𝑝

𝑄𝑠𝑜𝑙𝑐𝑒𝑙𝑙𝑠𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚,å𝑟
 − 𝑘𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡 − 𝑘𝑒𝑙𝑛ä𝑡  (5.22) 

och för solfångare och geoenergisystem blir ekvation (5.22) istället 

 𝑘𝑓𝑗ä𝑟𝑟𝑣ä𝑟𝑚𝑒 =  
𝑎𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙+𝐸𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖∙𝑘𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖+

𝑘𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔+∑ (𝑘𝑛𝑦𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡)𝑛𝑦𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔

1−𝑒−𝑇ö𝑛𝑠𝑘𝑎𝑑∙ln(1+𝑝) 𝑝

𝑄𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚,å𝑟
 (5.23) 

Härledning av ekvation (5.22) och ekvation (5.23) återfinns i Bilaga E. 

Ett nyckeltal som beskriver hur stor lönsamheten bakom en investering är kan definieras som 

inkomster eller besparingen per investerad krona. 

 Ψ𝐹ö𝑟ä𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 =  (
𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙−𝐿𝐶𝐶

𝑘𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔
) (5.24) 

Där Ψ𝐹ö𝑟ä𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 motsvarar förhållandet mellan vinsten av investeringen och 

investeringskostnaderna. Det här nyckeltalet beskriver bland annat hur lönsam en investering 

är samt hur stor vinsten är i förhållande till investeringen. 
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Ett annat nyckeltal är den totala livscykelkostnaden för en solcell eller solfångare under dess 

livslängd. Detta nyckeltal definieras för solceller som  

  𝐿𝐶𝐶𝑠𝑜𝑙𝑐𝑒𝑙𝑙 =
𝐿𝐶𝐶

𝑛𝑠𝑜𝑙𝑐𝑒𝑙𝑙
 (5.25) 

där 𝐿𝐶𝐶𝑠𝑜𝑙𝑐𝑒𝑙𝑙 är den totala livscykelkostnaden för en solcell och 𝑛𝑠𝑜𝑙𝑐𝑒𝑙𝑙 är antalet solceller. 

Ekvation (5.25) fungerar även för solfångare. 
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6 RESULTAT 

6.1 Solel 

För att kunna jämföra förutsättningarna för ett solcellssystem mellan referensdepåerna har ett 

referenssystem definierats enligt Tabell 6-1. I beräkningar räknas skatten in som en besparing. 

Resultatet av beräkningarna kan erhållas ur Tabell 6-2. 

Tabell 6-1. Definition av referenssystemet. 

Parameter Värde Referens 

Lutningsvinkel 45° Antaget värde 

Azimutvinkel 0° Antaget värde 

Verkningsgrad solceller 15 % (Ek & Larsson, 2013) 

Systemets verkningsgrad 95 % (Ecokraft, u.d.) 

Systemets livslängd 40 år (Ek & Larsson, 2013) 

Växelriktarens livslängd 15 år (Ecokraft, u.d.) 

Modularea 1 m2 Antaget värde 

Antal moduler 1 000 st Antaget värde 

Modulkostnad 2 000 SEK/modul (Ek & Larsson, 2013) 

Växelriktarkostnad 50 000 SEK (Ecokraft, u.d.) 

Investeringsbidrag 717 500 SEK (Statens energimyndighet, 2013b) 

Underhållskostnader 10 SEK/(modul · år) Antaget värde 

Inkomstbortfall 5 % Antaget värde 

Inflation 2 % Antaget värde 

Realprisökning 1,5 % Antaget värde 

Önskad återbetalningstid 10 år Antaget värde 

 

Resterande parametrar som nätavgift, kostnad för elkraft, och avkastningskrav är olika för de 

olika depåerna och ändras av politiska och, på Jernhusen, interna beslut och gällande avtal. 

Värdena som används i modellen återfinns i Bilaga D. Resultatet av referenssystemet på de 

olika depåerna återfinns i Tabell 6-2.  
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Tabell 6-2. Resultat från modellen mellan de olika depåerna för ett referenssystem. 

 Notviken Hagalund Sävenäs Raus 

Producerad 

mängd elkraft 
125 MWh/år 151 MWh/år 147 MWh/år 144 MWh/år 

Behovet täckt av 

solceller 
9,1 % 1,2 % 23,1 % 10,4 % 

LCC 2147  

SEK/solcell 

2175 

SEK/solcell 

2165 

SEK/solcell 

2175 

SEK/solcell 

Återbetalningstid - 15,1 år 18,3 år 17,9 år 

Kostnad per 

producerad kWh* 
141,78 öre/kWh 79,33 öre/kWh 90,89 öre/kWh 91,39 öre/kWh 

Förädlingsresultat – 315 kSEK 441 kSEK 259 kSEK 311,8 kSEK 

Förädlingsresultat – 15,3 % 21,5 % 12,7 % 15,2 % 

* Kostnaden per producerad kWh är en parameter som beskriver hur mycket en kWh kostar att 

producera baserat på en önskad återbetalningstid. Parametern tar hänsyn till 

investeringskostnad, investeringsbidrag, underhållskostnad, nyinvesteringskostnad och intäkter 

från försäljning av elcertifikat. Parametern beskriver alltså vad elkraftpriset lägst bör vara för 

att systemet ska vara återbetalat inom önskad återbetalningstid. 

6.1.1 Referenssystem på Hagalund 

Ett solcellssystem har många parametrar som påverkar resultatet och för att kunna utvärdera 

tekniken har ett specifikt system modellerats och utvärderats. Referenssystemet placeras på 

Hagalund som Figur 6-1 visar. Hagalund har valts för att denna depå har bäst ekonomisk 

potential för ett solcellssystem. Värdena på parametrarna är desamma som presenterats i Tabell 

6-1 och i Bilaga D.  
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Figur 6-1. Storleken av referenssystemet illustrerad på Hagalund. 

Figur 6-2, Figur 6-3 och Figur 6-4 beskriver hur investeringens lönsamhet ändras med avseende 

på betydande parametrar och detta ger en bild på hur systemet reagerar på förändringar i 

förutsättningarna. Resterande parametrar hålls konstant för att analysera hur undersökt 

parameter påverkar resultatet. 

 

Figur 6-2. Återbetalningstiden som en funktion av elkraftpriset och skillnaden i 

återbetalningstiden om energiskatten inkluderas eller exkluderas. Vidare förklaring av skatten 

återfinns i Kapitel 2.5. 
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Figur 6-3. Återbetalningstiden som en funktion av erhållet investeringsbidrag. I resultatet 

förutsätts att skatt inte behöver betalas. 

 

 

Figur 6-4. Återbetalningstiden som en funktion av kostnaden för nyckelfärdiga solceller. I 

resultatet förutsätts att skatt inte behöver betalas. 
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6.2  Geoenergi 

För att kunna jämföra förutsättningarna för geoenergi mellan referensdepåerna har ett 

referenssystem definierats enligt Tabell 6-3. Resultatet av beräkningarna kan erhållas ur Tabell 

6-4. 

 

Tabell 6-3. Definition av referenssystem för geoenergi. 

Parameter Värde Referens 

Värmeuttag 10 MWh/månad Antaget värde 

COP värmepump 4 Antaget värde 

systemets livslängd 40 år (Sidén, 2009) 

Nyinvesteringsintervall 15 år Antaget värde 

Systemverkningsgrad 95 % (Sidén, 2009) 

Investeringskostnad 360 kSEK (Sidén, 2009) 

Underhållskostnad 5 kSEK/år Antaget värde 

Nyinvesteringskostnader 20 kSEK Antaget värde 

Inkomstbortfall 5 % Antaget värde 

Inflation 2 % Antaget värde 

Prisändring värme 1,5 % Antaget värde 

Prisändring el 1,5 % Antaget värde 

Önskad återbetalningstid 10 år Antaget värde 

Resterande parametrar som nätavgift, kostnad för elkraft, fjärrvärmepris och avkastningskrav 

är olika för de olika depåerna och ändras av politiska och, på Jernhusen, interna beslut och 

gällande avtal. Värdena som används i modellen återfinns i Bilaga D.  
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Tabell 6-4. Resultat från modellen utifrån referenssystemet presenterat i Tabell 6-3. 

 Notviken Hagalund Sävenäs Raus 

Producerad 

mängd värme 
120 MWh/år 120 MWh/år 120 MWh/år 120 MWh/år 

Återbetalningstid –  22,0 år – 17,2 år 

Kostnad per 

producerad kWh 
87,64 öre/kWh 86,47 öre/kWh 87,84 öre/kWh 85,69 öre/kWh 

Förädlingsresultat – 320,7 kSEK 50,5 kSEK – 147,2 kSEK 91,8 kSEK 

Förädlingsresultat – 89,1 % 14,0 % – 40,9 % 25,5 % 

 

6.2.1 Referenssystem på Raus 

För att kunna utvärdera tekniken har ett specifikt system modellerats och utvärderats. 

Referenssystemet placeras på för att denna depå har bäst ekonomisk potential för ett 

geoenergisystem. Värdena på parametrarna är de samma som presenterats i Tabell 6-3 och i 

Bilaga D. Figur 6-5, Figur 6-6 och Figur 6-7 beskriver hur investeringens lönsamhet ändras 

med avseende på betydande parametrar och detta ger en bild på hur systemet reagerar på 

förändringar i förutsättningarna. 

 

Figur 6-5. Återbetalningstiden som en funktion av fjärrvärmepriset. 
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Figur 6-6.  Återbetalningstiden som en funktion av investeringskostnaden. 

 

 

Figur 6-7. Återbetalningstiden som en funktion av nyinvesteringsintervallen. 

6.3 Solvärme 

För att kunna jämföra förutsättningarna för ett solfångarsystem mellan referensdepåerna har ett 

referenssystem definierats enligt Tabell 6-5. Resultatet av beräkningarna kan erhållas ur Tabell 

6-6. 
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Tabell 6-5. Definition av ett referenssystem för solfångare. 

Parameter Värde Referens 

Lutningsvinkel 45° Antaget värde 

Azimutvinkel 0° Antaget värde 

verkningsgrad solfångare 40 % (Svesol, 2013b) 

Systemverkningsgrad 95 % Antaget värde 

Systemets livslängd 40 år Antaget värde 

Nyinvesteringsintervall 20 år Antaget värde 

Modularea 2,3 m2 (Svesol, 2013b) 

Antal moduler 150 st Antaget värde 

Modulkostnad 2 700 SEK/modul (Svesol, 2013a) 

Ackumulatortankkostnad 2 500 SEK/modul (Svesol, 2013a) 

Övriga investeringskostnader 1 000 SEK/modul (Svesol, 2013a) 

Nyinvesteringskostnader 1000 SEK/modul Antaget värde 

Underhållskostnader 10 SEK/(modul · år) Antaget värde 

Inkomstbortfall 5 % Antaget värde 

Inflation 2 % Antaget värde 

Prisändring fjärrvärme 1,5 % Antaget värde 

Prisändring el 1,5 % Antaget värde 

Önskad återbetalningstid 10 år Antaget värde 

 

Resterande parametrar som nätavgift, kostnad för elkraft, fjärrvärmepris och avkastningskrav 

är olika för de olika depåerna och ändras av, på Jernhusen, interna beslut och gällande avtal. 

Värdena som används i modellen återfinns i Bilaga D. Resultatet av referenssystemet på de 

olika depåerna återfinns i Tabell 6-6. 
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Tabell 6-6. Resultat från modellen baserat på referenssystemet presenterat i Tabell 6-5. 

 Notviken Hagalund Sävenäs Raus 

Producerad 

mängd värme 
121 MWh/år 147 MWh/år 143 MWh/år 139 MWh/år 

LCC 6715 

SEK/solfångare 

6939 

SEK/solfångare 

6870 

SEK/solfångare 

6932 

SEK/solfångare 

Återbetalningstid – 36,6 år – 41,7 år 

Kostnad per 

producerad kWh 
150,59 

öre/kWh 

113,91 

öre/kWh 

120,26 

öre/kWh 

119,75 

öre/kWh 

Förädlingsresultat – 649,6 kSEK 11,0 kSEK – 283,6 kSEK – 4,4 kSEK 

Förädlingsresultat – 69,8 % 1,2 % – 30,5 % – 0,5 % 

 

6.3.1 Referenssystem på Hagalund 

För att kunna utvärdera solfångarsystemet har ett specifikt system modellerats och utvärderats. 

Referenssystemet placeras på Hagalund (Figur 6-1) för att denna depå har bäst ekonomisk 

potential för ett solfångarsystem. Värdena på parametrarna är de samma som presenterats i 

Tabell 6-5 och i Bilaga D. Figur 6-8, Figur 6-9 och Figur 6-10 beskriver hur investeringens 

lönsamhet ändras med avseende på betydande parametrar och detta ger en bild på hur systemet 

reagerar på förändringar av dessa parametrar. 

 

Figur 6-8. Återbetalningstiden som en funktion av fjärrvärmepriset. 
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Figur 6-9. Återbetalningstiden som en funktion av totala investeringskostnaden. 

  

 

Figur 6-10. Återbetalningstiden som en funktion av elpriset (inkl. elkraftpris, elnätpris, skatt). 
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7 VALIDERING AV BERÄKNINGSMODELLEN 

För att verifiera modellen jämförs resultaten med andra program och existerande anläggningar. 

Det kommer också att utföras en känslighetsanalys för att undersöka hur stort utslag ett fel i 

indata ger i utdata. Modellen bygger i grund och botten på simpla beräkningar och ekvationer 

som redovisats i Kapitel 5 och i Bilaga B. 

7.1 Jämförelse med andra beräkningsmodeller 

För att kunna validera modellen för solel och solvärme har en jämförelse gjorts med 

programmet ”Solelekonomi 1.0” framtaget av tekn. dr. Joakim Widén från Uppsala universitet 

på uppdrag från Elforsk och Riksbyggen. Solelprogrammet har utsatts för en rigorös 

trovärdighetsprövning och ses som tillförlitlig i denna valideringsprocess. 

 

Figur 7-1. Jämförelse över den totala solinstrålningen i Stockholm. 

Givet ett specifik referensfall har en jämförelse gjorts på den beräknade elkraftproduktionen 

mellan solelprogrammet och modellen. Som det kan ses i Figur 7-2 är variationen mellan 

programmen relativt låga. Skillnaden beror på olika mätdataserier, dock kommer 

solinstrålningsdatan från samma databas och den totala skillnaden är ungefär 6 %. Det får anses 

som att modellen är trovärdig då solinstrålningen kan variera 10 % på årsbasis mellan olika år.  

För att kunna verifiera att modellen beräknar den producerade mängden elkraft rimligt 

verifieras modellens beräkningar mot solelprogrammets. Figur 7-2 visar skillnaden i procent av 

producerad elkraft från tillhörande solinstrålningsdata mellan modellen och solelprogrammet. 

Skillnaden är generellt liten men uppgår till runt 18 % för vintermånaderna. Detta beror på att 

värdena från solelprogrammet redovisas som avrundade värden och vid låg produktionmängd 

ger avrundningen stora utslag. Skillnaden mellan modellen och solelprogrammet är att olika 

empiriska samband har använts för att beräkna solinstrålningen mot en tiltad yta. Liknande 

resultat fås om samma jämförelse utförs för en annan geografisk position.  
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 Resultatet i Figur 7-2 påvisar en trovärdighet hos modellen och visar skillnaden för Stockholm 

och Göteborg. 

 

Figur 7-2. Jämförelse över producerad elkraft för ett specifikt referensfall baserat på 

solinstrålningen. 

Solelprogrammets ekonomiska kalkyl skiljer sig markant från modellens och kommer därför 

inte användas för att validera modellen. Istället används Jernhusens affärsområde depåers 

förenklade investeringskalkyl för att jämföra investeringskalkylen i modellen. Resultatet kan 

ses i  

Figur 7-3.  

 

Figur 7-3. Jämförelse av investeringskalkylen mellan modellen och Jernhusens förenklade 

investeringskalkyl. 
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7.2 Jämförelse med verkliga anläggningar 

För att undersöka hur modellen står sig mot verkliga anläggningar jämförs anläggningens 

elproduktion med förväntad produktion från modellen. Data om de verkliga anläggningarna 

kommer från databasen soldata.se samt från databasen solcell.nu Resultatet presenteras i Tabell 

7-1. 

Tabell 7-1. Resultatet från jämförelsen mellan modellen och existerande anläggningar 

(Soldata.se, 2013; solcell.nu, 2013). 

 Verklig Modellen Differens 

Etnografiska museet 61 MWh 69 MWh 13,1 % 

Svenska bostäder 

Odenplan 
17 MWh 19 MWh 11,8 % 

Micasa - 

kattrumpstullen 

25 MWh 28 MWh 12,0 % 

 

Resultatet i Tabell 7-1 ger en bild av att modellen ger rimliga resultat. Modellen ligger 

konsekvent runt 12 % över verkliga anläggningar vilket är en låg felmarginal. Troligen ligger 

modellens resultat över det verkliga resultatet för att modellen inte tar hänsyn till förlorad 

elproduktion på grund av skuggbildning, snötäckta solceller, prestandaförlust i solcellerna över 

tid och annat liknande.  

7.3 Känslighetsanalys 

Modellen innehåller flera parametrar som innehåller en viss osäkerhet. För att avgöra modellens 

stabilitet och känslighet utförs en känslighetsanalys. Mer diagram över modellens känslighet 

återfinns i Bilaga F. Diskussion till modellens känslighet i sin helhet återfinns i Kapitel 8.3 
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Figur 7-4. Återbetalningstiden som funktion av elkraftpriset för referensdepåerna. 

Figur 7-4 visar hur återbetalningstiden ändras i förhållande till elkraftpriset. Ändringen är inte 

linjär vilket betyder att modellens känslighet ändras beroende på utgångpunkt. Om det aktuella 

priset skulle ändras med 10 % för Hagalund ger detta en ändring på återbetalningstiden på 8 %. 

Fler exempel för Hagalund kan ses i Tabell 7-2. Det finns en viss överkänslighet i modellen när 

elkraftpriset minskar vilket betyder att modellen har en viss instabilitet och överkänslighet. 

Instabilitet inträffar dock endast vid en prissänkning. Vid en prishöjning blir modellen istället 

stabilare och mindre känslig för osäkerheter i indata. Det finns också en skillnad mellan 

depåerna. Resultatet för Notviken är betydligt känsligare än de andra referensdepåerna som 

ligger på liknande nivåer. Detta beror framförallt på skillnader i avkastningskrav. 

Tabell 7-2. Elkraftprisets påverkan på återbetalningstiden för Hagalund. 

Ändring elkraftpris Utslag återbetalningstid 

30 % – 21 % 

20 % – 15 % 

10 % – 8 % 

– 10 % 10 % 

– 20 % 23 % 

– 30 % 40 % 
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Figur 7-5. Återbetalningstiden som funktion av fjärrvärmepriset för det olika referensdepåerna 

för solfångarmodellen. 

Även för Figur 7-5 är ändring inte linjär. Denna parameter uppvisar en stor instabilitet hos 

modellen, framförallt för lägre priser (Tabell 7-3). Modellen blir stabilare för högre priser men 

aktuell prisnivå ger stor osäkerhet i modellen. Osäkerheten är ungefär lika stor för att depåer 

förutom för Notviken en större osäkerhet. Detta beror framförallt på avkastningskravet. 

Tabell 7-3. Fjärrvärmeprisets påverkan på återbetalningstiden. 

Ändring Fjärrvärmepriset Utslag återbetalningstid 

30 % – 30 % 

20 % – 20 % 

10 % – 10 % 

– 10 % - 

– 20 % - 

– 30 % - 
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Figur 7-6. Återbetalningstiden som funktion av nyinvesteringsintervallet. 

Återbetalningstiden påverkas inte mycket av nyinvesteringsintervallet. Ändringen är inte linjär 

men vid längre nyinvesteringsintervaller är ändringen i återbetalningstiden försumbar. En lite 

större ändring i återbetalningstiden sker vid ett minskat nyinvesteringsintervall men utslaget är 

liten i förhållande till ändringen. I detta avseende är modellen stabil och okänslig för felaktig 

indata, vilket också kan ses i Tabell 7-4 

Tabell 7-4. Nyinvesteringsintervallets påverkan på återbetalningstiden. 

Ändring i nyinvesteringsintervall Utslag återbetalningstid 

30 % – 2 % 

20 % – 1 % 

10 % 0 % 

– 10 % 1 % 

– 20 % 2 % 

– 30 % 9 % 
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Figur 7-7.  Återbetalningstiden som funktion av investeringskostnaden för geoenergi. 

Figur 7-7 visar hur återbetalningstiden påverkas av ändringar i investeringskostnaderna. 

Sävenäs och Notviken är inte lönsamt inom detta investeringskostnadsintervall. Modellen visar 

en viss känslighet vid högre investeringskostnader och en lägre känslighet vid lägre 

investeringskostnader. I Tabell 7-5 framgår detta tydligt. 

Tabell 7-5. Elkraftprisets påverkan på nuvärdet av de totala inkomsterna för depå Raus. 

Ändring i investeringskostnad Utslag återbetalningstid 

30 % - 

20 % 132 % 

10 % 27 % 

– 10 % – 20 % 

– 20 % – 35 % 

– 30 % – 47 % 

 

0

10

20

30

40

50

60

250 270 290 310 330 350 370 390 410 430 450

Å
te

rb
et

al
n
in

g
st

id
 [

år
]

Investeringskostnad [kSEK]

Hagalund Raus



54 

 

 

Figur 7-8. LCC för en solcell som en funktion av underhållskostnaden. 

LCC per solcellsmodul ändras linjärt mot underhållskostnaden. I Tabell 7-6 framgår det tydligt 

att en ändring i underhållskostnad ger en litet utslag i LCC. I detta avseende är modellen stabil. 

Tabell 7-6. Underhållskostnadens påverkan på LCC per modul. 

Ändring i underhållskostnad Utslag LCC 

30 % 1,5 % 

20 % 1,0 % 

10 % 0,5 % 

– 10 % – 0,5 % 

– 20 % – 1,0 % 

– 30 % – 1,5 % 
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Figur 7-9. Förädlingsresultatet som en funktion av inflationen. 

Inflationens påverkar på förädlingsresultatet är nästintill linjärt (Figur 7-9). I Tabell 7-7 är det 

tydligt att utslaget på förädlingsresultatet är mindre än ändring i inflationen. Alltså kan 

modellen i detta hänseende anses som stabil. 

Tabell 7-7. Inflationens påverkan på förädlingsresultatet. 

Ändring i inflation Utslag förädlingsresultat 

30 % – 24 % 

20 % – 16 % 

10 % – 8 % 

– 10 % 9 % 

– 20 % 17 % 

– 30 % 27 % 
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8 DISKUSSION 

Lönsamheten för solceller är förhållandevis låg och kräver långsiktigt tänkande för att 

investeringskalkylen ska gå ihop. En avgörande faktor för återbetalningstiden är gällande lagar 

om skatteplikten på producerad energi. Om det finns ett intresse från Jernhusen att gå vidare 

med solceller bör de projekteras för att täcka fastighetselen. Att täcka det behov som 

hyresgästen står för (alltså den elproduktion som blir skattepliktig) kommer minska 

lönsamheten och i ett inledande skede bör därför denna del av den totala energianvändningen 

exkluderas vid en systemdimensionering.  

Lönsamheten är även låg för solfångare och geoenergi. Detta beror framförallt på att 

fjärrvärmepriset är ett konkurrenskraftigt alternativ. Dock kan solfångare och geoenergi vara 

ett alternativ vid en eventuell nybyggnation eller om byggnaden är uppvärmd av direktverkande 

el. En fördel med geoenergi och solvärme är att producerad värme inte är skattepliktig (Kapitel 

2.5), systemets återbetalningstid är alltså inte lika beroende av att producerad värme används 

till fastighetsvärme som solceller är av att elkraften används till fastighetsel.  

Priset på solceller och solfångare förväntas falla de närmaste åren medan elkraftpriset och 

fjärrvärmepriset troligen kommer att stanna kvar på dagens nivåer alternativt något högre 

(Statens energimyndighet, 2010b). Det betyder att solceller och solfångare kommer bli mer 

lönsamma med ett sjunkande pris. Om Jernhusen avvaktar med ett investeringsbeslut för till 

exempel solceller bör priset på solceller bevakas då lönsamheten för en investering snabbt kan 

förändras. 

En annan viktig aspekt att ta hänsyn till är hustakets status där modulerna ska placeras. Eftersom 

solfångare och solceller har en lång livslängd finns det risk för att taket måste repareras eller 

underhållas under tiden de är på plats. Det betyder en merkostnad till underhållet då modulerna 

måste plockas bort och monteras tillbaka igen. Om det är möjligt bör en eventuell installation 

av solceller utföras samtidigt som takunderhåll. Detta kommer troligen medföra synergieffekter 

som lägre totalkostnad. 

Vid en investering i förnybar energi är såklart den ekonomiska biten en viktig aspekt, men 

värdet i den ”goodwill” som till exempel solfångare eller solceller antas bidra med ska också 

värdesättas. Investering i solceller i kombination med en marknadsföring av installationen antas 

förbättra Jernhusens anseende hos allmänheten, hos ägare och hos hyresgäster, vilket kan 

betyda positiva affärer framöver för Jernhusen. Värdet av den goodwill företaget erhåller är 

svåranalyserad men bör ingå i ett investeringsbeslut. Jernhusen har ett hållbarhetsmål att bidra 

till en hållbar utveckling och ett effektivt resursutnyttjande av energi (Jernhusen AB, 2012b) 

och här kan solceller passa bra in. 

Det är också viktigt att ha i åtanke att bidraget från Energimyndigheten är en viktig del i 

investeringskalkylen och lönsamheten. Dock finns det inga garantier för att Jernhusen får ta del 

av ett bidrag då den totala bidragssumman är begränsat. Det är alltså rekommenderat att så fort 

som möjligt ansöka om bidrag trots att planerna på en solcellsanläggning endast är i 

uppstartsfasen. Om ett bidrag inte kan erhållas är det viktigt att se över investeringskalkylen 

igen för att kunna utvärdera om projektet ska föras vidare eller ta nya former. Om 

referenssystemet presenterat i Kapitel 6.1.1 inte skulle erhålla bidraget skulle inte systemet 

betalas tillbaka och förädlingsresultatet hade sjunkit till -277 000 SEK eller -13,5 % av 
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investeringskostnaden under systemet livslängd. Med andra ord är investeringsbidraget en 

viktig del för ett solcellssystem. Det nuvarande bidragssystemet gäller till 2016 och vad som 

händer efter det är svårt att prognostisera. Troligen kommer bidraget att sjunka eller försvinna 

baserat på tidigare års trender och det är viktigt att följa denna utveckling. Dock ska det tilläggas 

att när väl nuvarande bidragssystem ändras 2016 har troligen priset på solceller sjunkit avsevärt 

och då kan solceller vara en lönsam investering även utan ett bidrag. 

Återbetalningstiden för de olika alternativen kan tyckas lång jämfört med många andra 

investeringar. Det ska dock tilläggas att systemen har ofta en lång livslängd. Solceller kan ha 

en livslängd på upp till 40 år, samma sak gäller för geoenergi och solfångare och om då 

återbetalningen är 15 år så är det en kort period jämfört med livslängden. Det ska också tilläggas 

att solceller kan ha en garantitid på 15 år (Svesol, 2013c), vilket alltså betyder att solcellerna 

kan vara återbetalade innan garantitiden gått ut. 

Utöver värmeproduktionen så kan ett geoenergisystem ge flera fördelar till en byggnad. Om det 

handlar om ett bergvärmesystem så kan systemet även användas för energilagring och för att 

kyla lokaler. Under sommaren när lokalerna blir varma kan kylan i borrhålen användas. Det 

fungerar på samma sätt som när värme tas ur borrhålen med skillnaden att värmepumpen som 

används för att erhålla användbar värme förbikopplas om det är kyla som behövs. Det kan alltså 

betyda att ett geoenergisystem kan ge mervärde utan några ytterligare investeringskostnader. 

Detta är inte medräknat i resultatet i denna rapport men bör beaktas vid ett investeringsbeslut. 

8.1 Depåspecifika lösningar 

Lönsamheten för en investering kan skilja sig markant mellan de olika depåerna, inte minst 

tydligt är det för solceller, som framgår i Tabell 6-2. I Notviken återbetalas aldrig investeringen 

medan i Hagalund blir det lönsamt efter ungefär 15 år baserat på referenssystemet presenterat i 

Tabell 6-1. Skillnaden beror framförallt på tillgänglig solinstrålning men lönsamheten är också 

starkt beroende av lokala priser och förhållanden. Till exempel är elkostnaden per kWh lägre 

vid Notviken än vid de andra depåerna och solceller är därför också mindre lönsamma. På 

samma sätt påverkas återbetalningstiden i investeringen av avkastningskraven som Jernhusen 

har på sina fastigheter. Avkastningskravet är lägre på Hagalund än på Notviken och medför 

alltså att kalkylränta är lägre för Hagalund. Raus och Sävenäs har också potential för solceller. 

På de depåerna är återbetalningstiden runt 18 år. Ett högre avkastningskrav och mindre 

solinstrålningen kompenseras av ett högre elpris jämfört med Hagalund. 

Återbetalningstiden för en installation av solfångare vid en depå är låg oavsett vilken depå 

investeringen gäller. Det beror framförallt på konkurrenskraftig fjärrvärme till relativt låga 

priser. Vid Hagalund är återbetalningstiden nästan 37 år. Hade värmen producerats med 

direktverkande el istället för fjärrvärme skulle återbetalningstiden istället bli runt 12 år. Alltså 

är det betydligt bättre lönsamhet att installera solfångare på eluppvärmda lokaler. Ingen av 

referensdepåerna har detta i någon större utsträckning men om det finns depåerna inom 

Jernhusens fastighetsbestånd som använder direktverkande el bör solfångare utvärderas.  

Lönsamheten i att investera i geoenergi är relativt hög på vissa depåer jämfört med solfångare. 

Detta beror på samma anledningar som för solfångare. I Raus är återbetalningstiden 17 år och 

på Hagalund är återbetalningstiden 22 år. På Notviken och Sävenäs återbetalas aldrig 
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investeringen, mycket på grund av låga fjärrvärmepriser. Lönsamheten är högst på Raus för att 

fjärrvärmepriset är högt i kombination med ett relativt lågt avkastningskrav. Hade depån varit 

uppvärmd av direktverkande el istället för fjärrvärme hade återbetalningstiden i Raus istället 

varit 8 år, det betyder att återbetalningstiden minskar med över 50 % om depån har 

direktverkande el istället för fjärrvärme. Det finns alltså en stor ekonomisk vinning i att 

installera geoenergilösningar på depåer med direktverkande el som uppvärmningsteknik.  

8.2 Depåfunktionsanpassade lösningar 

Det flera olika funktioner på depåerna och de kan vara olika bra lämpade för lösningar med 

förnybar energi. En avgörande faktor för att solceller ska vara lönsamma är om den 

egenproducerade energin är skattepliktig eller inte. Det betyder alltså att det är mer lönsamt att 

installera solceller för lokaler och byggnader där det förekommer en större del fastighetsel, 

typiskt för byggnader med hissar och ventilationssystem.  

Gör-det-själv-hallen kan vara ett alternativ för solceller då det i hyresavtalet ingår energi 

(Johansson, 2013a). Alltså skulle egenproducerad elkraft från solceller inte vara skattepliktig 

och därför kan installation vara lönsam. Dock är beläggningen i hallen låg och installation 

kommer troligen bli olönsam av denna anledning, men om samma avtalsstruktur finns inom 

andra delar av verksamheten kan troligen solceller vara ett bra alternativ. 

Om en depå får värme från direktverkande el kan det vara lönsamt med solfångare. Dock 

producerar solfångare den största mängden värme på sommaren när värmebehovet är som lägst 

och det gäller att hitta de funktioner som fortfarande behöver värme. Tappvatten har alltid ett 

uppvärmningsbehov och här skulle solfångare kunna stå för en del av värmeanvändningen. På 

många depåer pågår också aktivitet på nätterna och då kan lokalerna behöva värme. Det kan 

också solfångare bistå med om en ackumulatortank är installerad som korttidlagring. Solfångare 

har idag oftast anslutna ackumulatortankar och detta är även medräknat i modellen.  

Tvätten är ett annat exempel där solfångare eller geoenergisystem kan passa. Tvätten används 

året om och behöver alltså varmvatten. Varmvattnet skulle kunna få energi från solfångare 

under sommarmånaderna eller av geoenergi året om. En annan fördel att installera ett system 

för tvätten är att effekttopparna troligen är relativt små och kan mötas med en ackumulatortank 

ansluten till systemet. 

Geoenergi är ett reellt alternativ för uppvärmning av lokaler, framförallt där det finns 

direktverkande el. För att uppnå en hög lönsamhet för geoenergi bör den installerade geoenergin 

användas i så stor utsträckning som möjligt. I byggnader där det förekommer höga effekttoppar, 

som till exempel där det finns avisning bör inte geoenergi installeras eftersom det krävs stora 

effektuttagsmöjligheter. Detta kommer troligen medföra höga investeringskostnader och den 

installerade effektuttagsmöjligheten kommer troligen inte utnyttjas året om, vilket kommer 

minska lönsamheten drastiskt. Dock bör geoenergi övervägas på andra byggnader där 

värmebehovet är jämnare. 

Avkastningskravet kan skilja sig inom depån mellan olika byggnader. Till exempel är 

avkastningskravet på Sävenäs underhållsverkstad lägre än för verkstadsområdet. Mellan de två 
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byggnader på Sävenäs kan skillnaden i återbetalningstiden för ett solcellssystem vara så hög 

som 18 %. 

8.3 Modellens validitet 

Modellen visar en hög validitet efter de tester som utförts. Jämförelsen med solelprogrammet, 

som finns presenterat i Figur 7-2, visar att skillnaderna är förhållandevis låga och detta tillför 

en trovärdighet till modellen. Samma sak gäller jämförelsen mellan modellen och affärsområde 

depåers förenklade investeringskalkyl (Figur 7-3). Även denna jämförelse påvisar en 

trovärdighet hos modellen.  

Jämförelsen med verkliga anläggningar baseras på att modellen modulerades efter de verkliga 

anläggningarna och sen jämfördes resultatet från modellen med uppmätt elkraftproduktion från 

de verkliga anläggningarna. Resultatet är presenterat i Tabell 7-1 och visar att modellen 

konsekvent ligger runt 12 % över den verkliga produktionen. En felmarginal på 12 % är 

förhållandevis låg och att modellen konsekvent ligger runt 12 % visar återigen en styrka och en 

trovärdighet hos modellen 

Modellen har en viss känslighet som tydligt framgår i Kapitel 7.3 och i Bilaga F. Det är 

framförallt återbetalningstiden som påvisar en överkänslighet och instabilitet vid höga värden. 

Vid lägre värden visar denna parameter en hög stabilitet. Dock är känsligheten vid högre värden 

något som bör beaktas när modellen används och återbetalningstiden bör endast användas som 

ett riktmärke. Ett litet fel in kan alltså ge stora utslag i återbetalningstiden vid höga värden och 

på så sätt ge en missvisande bild. Vid lägre värden för återbetalningstiden och resterande delen 

av modellen uppvisar däremot en högre stabilitet och tolerans mot fel i indata. Detta kan ses 

som en styrka i programmet och modellen bör alltså uppvisa rimliga resultat trots fel i indata. 

Modellen innehåller också flera förenklingar och antaganden som användaren bör vara 

medveten om. Bland annat bygger investeringsdelen av modellen på en förenklad 

investeringsberäkning. Detsamma gäller kalkylränta som är framräknad från avkastningskrav 

och inflationen på ett förenklat sätt. Trots att modellen är förenklad visar den en hög 

trovärdighet, vilket visar på en styrka i modellen. Modellen är förenklad för att den ska vara lätt 

att förändra och förstå om så önskas. 

En förenkling som har gjorts i solvärme- och geoenergimodellen är att fjärrvärmepriser antas 

vara desamma även fast behovet skulle minska. Troligen kommer detta inte vara fallet då 

kostnaderna som har använts är schabloner som är framräknade per kWh av både rörliga och 

fasta kostnader. Om fjärrvärmeanvändningen minskar kommer dock de fast avgifterna per 

använd kWh fjärrvärme att öka i proportion. På detta sätt kan inte hela inköpskostnaden 

beräknas som en besparing. Dock görs detta antagande i denna rapport för att förenkla 

beräkningen.  

Till slut kan det konstateras att modellen har en hög trovärdighet och att modellen ger rimliga 

resultat, dock finns det delar av modellen som ska hanteras med en viss varsamhet. Det är också 

viktigt att användaren av modellen är medveten om modellens förenklingar och antaganden och 

på sätt kan dra rimliga slutsatser baserat på resultatet. 
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9 SLUTSATS 

Det finns goda förutsättningar för Jernhusen att satsa på lokalproducerad förnybar energi och 

framförallt solel. Installerade solceller på Hagalund återbetalar sig efter 15,1 år givet 

referenssystemet i Tabell 6-1. På de andra referensdepåerna är lönsamheten lägre för samma 

referenssystem och i Notviken blir installationen aldrig lönsam. Geoenergi är mest lönsamt att 

installera vid Raus och det är synnerligen lönsamt om en depå är uppvärmd av direktverkande 

el. Solfångare har låg lönsamhet oavsett vilken referensdepå de installeras på men de blir 

lönsamma om uppvärmningen sker med direktverkande el. 

En viktig pusselbit för solceller är om den egenproducerade elkraften är skattepliktig eller inte. 

Återbetalningstiden för ett solcellssystem minskar om skatteplikten kan undvikas. Att täcka 

elkraftbehovet för fastighetselen med solceller är alltså ett reellt alternativ som kan medföra ett 

mervärde för Jernhusen i flera olika aspekter. 

Det finns goda förutsättningar för att installera olika system på depåerna. Det finns stora, öppna 

takytor som är lämpade för solceller eller solfångare. Depåerna ligger ofta i öppna ytor och 

skuggbildningen från närliggande hus är liten. Det ger bra förutsättningar för solceller och 

solfångare då de är en liten mängd av solinstrålningen som försvinner på grund av skugga. En 

annan fördel med att installera solceller eller solfångare på depåer är att verksamheten pågår 

året om och det finns ett ständigt behov av el och värme. Det ger bra förutsättningar för att 

solceller och solfångare ska bli lönsamma då de kan nyttjas till sin fulla potential. 

Det finns också ofta stora bangårdar där, till exempel, bergvärme kan installeras. Ett hinder för 

geoenergi är att många depåer har markföroreningar på fastigheten som kan sprida sig om det 

inte sköts på rätt sätt. Innan ett geoenergisystem kan installeras måste troligen marken saneras 

från markföroreningar. Dock förekommer markföroreningarna oftast inte på hela fastigheten 

varav mindre geoenergisystem troligen kan installeras utan problem. I annat fall, om marken 

måste saneras, kommer detta i flera av fallen inte att tillföra en merkostnad till investeringen då 

Jernhusen erhåller bidrag från Trafikverket i marksaneringar som grundar sig i historiska 

föroreningar. 

Vid nybyggnationer finns det stor potential att installera förnybara energisystem. Vid en 

nybyggnation kan systemen på ett enkelt sätt anpassas så systemen får de bästa 

förutsättningarna för att bli lönsamma. Framförallt solceller och geoenergi är tekniker som har 

goda förutsättningar att bli lönsamma. 
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10 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

10.1 Författarens rekommendationer till Jernhusen 

Jernhusen rekommenderas gå vidare med framförallt solceller för att försöka få en 

solcellsanläggning att bli verklighet. Det finns en förtjänst för Jernhusen att investera i solceller, 

framförallt om tidsperspektivet kan förlängas och skatten kan räknas som en besparing. Att 

installera solceller kan också bli bra PR för ett företag som Jernhusen, då den ”goodwill” 

företaget antas erhålla med solceller kan leda till nya affärer och avtal som stärker Jernhusen. 

Att installera solceller är också i linje med Jernhusens hållbarhetsmål. En solcellsanläggning 

kan visa intressenter att Jernhusen menar allvar med sina hållbarhetsmål och på så sätt framstår 

Jernhusen som ett ansvarsfullt företag. 

Jernhusen bör också se över möjligheter till att använda geoenergi, framförallt i depåer som 

använder direktverkande el till uppvärmning eller vid nybyggnationer. Geoenergi kan ge stora 

ekonomiska besparingar men kan också ge andra positiva effekter. Geoenergi kan ge billig kyla 

till depån på sommaren när värmebehovet är lågt. Vinningen med ett sådant system har inte 

behandlats i den här rapporten men bör inte uteslutas vid en eventuell projektering. 

En investering i solfångare är svår att motivera på depåer där fjärrvärme finns installerad, då 

lönsamheten är låg i detta fall. Dock är det lönsamt om direktverkande el används till 

uppvärmning och om detta är fallet bör Jernhusen överväga solfångare för uppvärmning av 

lokaler och tappvatten. Solfångare bör inte förkastas helt för depåer med fjärrvärme heller, utan 

Jernhusen bör försöka följa utveckling av solfångare. KTH utvecklar för närvarande på en ny, 

billig solfångare. Om denna solfångare visar sig ha god prestanda kan solfångare vara ett 

alternativ igen även för depåer med installerad fjärrvärme. 

Tillslut rekommenderas Jernhusen framförallt att följa utveckling inom de nämnda områdena. 

Mycket kommer troligen hände de närmaste åren med bidrag, skatteregler och incitament som 

kan göra förnybara energisystem mer lönsamma. Priset på de flesta tekniker kommer också 

troligen sjunka de närmaste åren i takt med att de blir mer populära och utvecklingen går framåt. 

Detta bör bevakas noggrant för att eventuellt kunna omvärdera investeringsbeslutet om 

Jernhusen inte tycker en investering är befogad i dagsläget.  

10.2 Framtida arbeten 

Om Jernhusen har för avsikt att använda lokalproducerad förnybar energi bör detta projekt 

användas som en fingervisning på vad och vart resurserna initialt bör satsas. För att 

åskådliggöra detta är modellen ett bra verktyg. När väl en plats och teknik har valts bör 

Jernhusen gå vidare och komplettera modellen med en djupare analys om förutsättningarna på 

berörd plats och med berörd teknik. Modellen kan alltså användas som ett initialt verktyg som 

kan ge en övergripande bild på hur systemet kommer att prestera, men bör inte användas som 

enda underlag för ett investeringsbeslut. 
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Vid olika energiprojekt är det viktigt att undersöka helheten av det studerade objektet. Det 

betyder att om ett projekt för solceller ska initieras bör också energieffektiviseringsmöjligheter 

kartläggas som ett komplement. Detta kan skapa synergieffekter mellan projektet då 

energieffektiviseringar och lokalproducerad energi ofta står i stark korrelation till varandra.  

Detta projekt har inte heller berört möjligheten till att använda akvifärer som bland annat finns 

tillgängligt vid Hagalund. Det är troligen inte möjligt för Jernhusen att driva igenom ett sådant 

projekt själv då akvifären vid Hagalund ligger vid E4:an och en tillståndsprocess i det fallet är 

troligen är dyr och för riskfylld för att Jernhusen ensam ska kunna driva igenom den. Dock 

finns det idéer om att nya Arenastaden ska använda akvifären som värmekälla och 

säsongslagring. Hur detta ska gå till eller om det kommer att bli av framgår inte. Men Jernhusen 

bör hålla sig uppdaterade om fortskridningen med denna idé och om idén blir till verklighet kan 

Jernhusen eventuellt samarbeta med Arenastaden om att använda akvifären till ett gemensamt 

ändamål. 

Om solceller blir verklighet inom Jernhusen och det visar sig vara en bra investering så bör 

möjligheten att utöka andelen solceller beaktas. Ett sätt är att undersöka andra platser där 

fastighetsenergi kan täckas av solceller. Om detta inte är en möjlighet kan hyresavtalen 

möjligen ses över. Till exempel på lokaler med jämn och förutsägbar förbrukning, som till 

exempel tvätt, kontorslokaler eller förråd kan troligen hyresavtalen utformas på ett sätt som 

gynnar solceller. Det kan tilläggas att indikationer finns att lagen om skatt på energi kommer 

att ändras och ge solceller mer gynnsamma förhållanden och förhoppningsvis är problemet med 

skatteplikten på egenproducerad energi från förnybara källor borta inom en snar framtid.  
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Bilaga A – Berörda kommuner för skattereduktion 

 

Tabell A.1. Kommuner med den lägre skattesatsen 19,4 öre/kWh förbrukad elektrisk kraft. 

Län Berörd kommun för skattereduktion 

Norrbottens län Alla 

Västerbottens län Alla 

Jämtlands län Alla 

Västernorrlands län Sollefteå 

Ånge 

Örnsköldsvik 

Gävleborgs län Ljusdal 

Värmlands län Torsby 

Dalarnas län Malung – Sälen 

Mora 

Orsa 

Älvdalen 
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Bilaga B – Beräkning av solinstrålning 

Beräkningarna gjorda i denna bilaga är baserade på beräkningsmetoden bakom programmet: 

”Solelekonomi 1.0” (Widén, 2011) samt en formelsamling från kursen ”Avdankad Venerable 

Energy” (MJ2412) på KTH. 

Solinstrålningsdata 

Data för solinstrålningen kommer från SMHI:s databas STRÅNG (STRÅNG, 2012). Från 

databasen erhålls data som motsvarar den globala solinstrålningen på en horisontell yta, 𝐼𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙, 

samt den direkta solinstrålningen på en yta vinkelrät mot solinstrålningen, 𝐼𝑑𝑖𝑟. För att erhålla 

den direkta solinstrålningen på en horisontell yta används följande ekvation: 

  𝐼𝑏 = 𝐼𝑑𝑖𝑟 ∙ cos 𝜃𝑧 (B.1) 

Där 𝐼𝑏 är den direkta solinstrålningen på en horisontell yta, 𝐼𝑑𝑖𝑟 är den direkta solinstrålningen 

vinkelrät mot solinstrålningen och 𝜃𝑧 motsvarar zentihvinkeln. Den diffusa solinstrålningen kan 

sedan bestämmas som skillnaden mellan den globala och direkta solinstrålningen: 

  𝐼𝑑 = 𝐼𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 − 𝐼𝑏 (B.2) 

Där 𝐼𝑑 är den diffusa solinstrålningen på en horisontell yta och 𝐼𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 är den globala 

solinstrålningen på en horisontell yta. 

 Beräkning av solinstrålning 

Den totala solinstrålningen som träffar en solcell består av flera olika komponenter. Den totala 

solinstrålningen består av 

 𝐼 = 𝐼𝑏𝑇 + 𝐼𝑑𝑇 + 𝐼𝑔𝑇 (B.3) 

där 𝐼 är den totala solinstrålningen mot en tiltad yta, 𝐼𝑏𝑇 är den direkta solinstrålningen på en 

tiltad yta från solen, 𝐼𝑑𝑇 är den diffusa solinstrålningen på en tiltad yta och 𝐼𝑔𝑇 är den 

reflekterande solinstrålningen på en tiltad yta. 

Den totala solinstrålningen för en specifik solcell varierar med tiden och för att beräkna 

solinstrålningen vid en specifik plats i tiden måste solen position tas i beaktande. Först och 

främst måste soltiden beräknas: 

 𝑡𝑠 = 𝑡𝑐𝑙𝑘 +
Ψ𝑠𝑡𝑑−Ψ𝑙𝑜𝑐

15°
+

∆𝑡𝐸𝑂𝑇

60
+ ∆𝑡𝐷𝑆𝑇 (B.4) 

𝑡𝑠 är soltiden, 𝑡𝑐𝑙𝑘 är den lokala klocktiden, Ψ𝑠𝑡𝑑 är tidszonmeridianen (i Sverige är denna  

-15°), Ψ𝑙𝑜𝑐 är den lokala longituden och ∆𝑡𝐷𝑆𝑇 är sommartiden (∆𝑡𝐷𝑆𝑇 = 1 under perioden 25:e 

mars – 28:e oktober år 2012 och för resterande tiden är denna variabel lika med noll) 
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∆𝑡𝐸𝑂𝑇 bestäms av det empiriska sambandet: 

 ∆𝑡𝐸𝑂𝑇 = 𝐴 ∙ cos (2𝜋
𝑚−1

365
) + 𝐵 ∙ sin (2𝜋

𝑚−1

365
) + 𝐶 ∙ cos (4𝜋

𝑚−1

365
) + 𝐷 ∙ sin (4𝜋

𝑚−1

365
) 

 (B.5) 

𝑛 är kalenderdagen och koefficienterna 𝐴, 𝐵, 𝐶 och 𝐷 är bestämda enligt Tabell B-1. 

Tabell B-1. Värden för koefficienterna. 

A 0,258 

B – 7,416 

C – 3,648 

D – 9,228 

 

När nu soltiden är definierad kan solens position på himlen bestämmas. Först och främst måste 

timvinkeln beräknas: 

 𝜔 =
𝜋

12
(𝑡𝑠 − 12) (B.6) 

där 𝜔 är timvinkel. Solen vinkel gentemot en normalplan (zenith) på marken kan beräknas 

enligt följande: 

 cos 𝜃𝑧 = cos 𝜑 cos 𝛿 cos 𝜔 + sin 𝜑 sin 𝛿 (B.7) 

där 𝜃𝑧 är zenith vinkeln, 𝜑 är solcellens latitud och 𝛿 är deklinationsvinkeln och bestäms av det 

empiriska sambandet: 

 𝛿 = arcsin (0,39795 ∙ cos (2𝜋
𝑚−173

365
)) (B.8) 

Solen position i förhållande till en vertikal normalplan vars normal är vinkelrätt mot söder 

(Azimut) kan bestämmas enligt följande empiriska samband: 

 𝛾𝑠 =
𝜔

|𝜔|
∙ |arccos (

cos 𝜃𝑧 sin 𝜑−sin 𝛿 

sin 𝜃𝑧 cos 𝜑 
)| (B.9) 

där 𝛾𝑠 motsvarar solens azimutvinkel. För att kunna bestämma den totala solintrålningen måste 

infallsvinkeln mellan solen och solcellens normal vara känd. Denna vinkel kan beräknas enligt 

följande: 

 cos 𝜃 = cos 𝛽 cos 𝜃𝑧 + sin 𝛽 sin 𝜃𝑧 cos(𝛾𝑠 − 𝛾𝑐) (B.10) 

där 𝜃 motsvarar infallsvinkeln, 𝛽 är solcellens vinkel mot en plan markyta och 𝛾𝑐 är solcellens 

azimutvinkel. Den direkta solinstrålningen kan då beräknas enligt följande 

 𝐼𝑏𝑇 = 𝐼𝑏 ∙
cos 𝜃

cos 𝜃𝑧
 (B.11) 
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Där 𝐼𝑏 är den uppmätta, direkta solinstrålningen mot en horisontell yta. 

Den diffusa solinstrålningen mot en tiltad yta kan beräknas enligt ekvationen: 

𝐼𝑑𝑇 = 𝐼𝑑 (
1+cos 𝛽

2
) (B.12) 

Där 𝐼𝑑 motsvarar den diffusa solinstrålningen på en horisontell yta.  

Tillslut kan den reflekterande solstrålningen definieras som  

  𝐼𝑔𝑇 = 𝜌𝐺(𝐼𝑏 + 𝐼𝑑) (
1−cos 𝛽

2
) (B.13) 

där 𝜌𝐺  är albedo som beskriver mängden reflekterande solinstrålning från marken, värdena för 

𝜌𝐺  är antagna och de värden som använts i beräkningarna framgår i Tabell B-2. 

Tabell B-2. Antagna värden för variabeln 𝜌𝐺 . 

Månad Värde 

Januari 0,5 

Februari 0,5 

Mars 0,2 

April 0,2 

Maj 0,2 

Juni 0,2 

Juli 0,2 

Augusti 0,2 

September 0,2 

Oktober 0,5 

November 0,5 

December 0,5 

 

Ekvationerna (B.22) – (B.13) kan alltså användas i ekvation (B.3) för att bestämma den totala 

solinstrålningen per ytenhet. 
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Bilaga C – Modellens utformning i Excel 

Modellen för solceller 
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Modellen för solfångare 
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Modellen för geoenergi 
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Bilaga D – Använda värden på depåspecifika parametrar 

 

 

Tabell D-1. Använda värden på depåspecifika parametrar i resultatet. 

 Notviken Hagalund Sävenäs Raus 

Pris elkraft 46,2 öre/kWh 49,0 öre/kWh 50,7 öre/kWh 50,7 öre/kWh 

Nätavgift 19,6 öre/kWh 19,7 öre/kWh 17,4 öre/kWh 15,6 öre/kWh 

Pris fjärrvärme 36,5 öre/kWh 70,4 öre/kWh 55,3 öre/kWh 72,9 öre/kWh 

 

 

Tabell D-2. Antaget avkastningskrav för depåerna. 

 Notviken Hagalund Sävenäs Raus 

Avkastningskrav* 11 % 8 % 9 % 8 % 

 

* Avkastningskravet är ett antaget värde och speglar inte Jernhusens avkastningskrav på 

depåerna.  
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Bilaga E – Härledning av nyckeltalet ”kostnad per kWh” 

Nyckeltalet i fråga utgår ifrån definitionen för återbetalningstiden från ekvation (6.7): 

 

𝑇ö𝑛𝑠𝑘𝑎𝑑 = −
ln(1−

𝑘𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔+∑ (𝑘𝑛𝑦𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡)𝑛𝑦𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 −𝐵

𝑎−𝑎𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙−𝐸𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖∙𝑘𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖
𝑝)

ln(1+𝑝)
 ⇒  

⇒ −𝑇ö𝑛𝑠𝑘𝑎𝑑 ∙ ln(1 + 𝑝) = ln (1 −
𝑘𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔+∑ (𝑘𝑛𝑦𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡)𝑛𝑦𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 −𝐵

𝑎−𝑎𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙−𝐸𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖∙𝑘𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖

𝑝) ⇒  

⇒ 𝑒−𝑇ö𝑛𝑠𝑘𝑎𝑑∙ln(1+𝑝) = 1 −
𝑘𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔+∑ (𝑘𝑛𝑦𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡)𝑛𝑦𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 −𝐵

𝑎−𝑎𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙−𝐸𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖∙𝑘𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖

𝑝 ⇒  

⇒
1−𝑒−𝑇ö𝑛𝑠𝑘𝑎𝑑∙ln(1+𝑝)

𝑝
=

𝑘𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔+∑ (𝑘𝑛𝑦𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡)𝑛𝑦𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 −𝐵

𝑎−𝑎𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙−𝐸𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖∙𝑘𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖

⇒  

⇒ 𝑎 = 𝑎𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 + 𝐸𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 ∙ 𝑘𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 +
𝑘𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔+∑ (𝑘𝑛𝑦𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡)𝑛𝑦𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 −𝐵

1−𝑒−𝑇ö𝑛𝑠𝑘𝑎𝑑∙ln(1+𝑝) 𝑝 ⇒   

 

För solceller: 

⇒ {𝑎 = 𝑄𝑠𝑜𝑙𝑐𝑒𝑙𝑙𝑠𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚,å𝑟(𝑘𝑒𝑙𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 + 𝑘𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡) + 𝑁𝑒𝑙𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑡,å𝑟 ∙ 𝑘𝑐𝑒𝑟𝑡} ⇒   

⇒ 𝑘𝑒𝑙𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 =  
𝑎𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙−𝑁𝑒𝑙𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑡,å𝑟∙𝑘𝑐𝑒𝑟𝑡+

𝑘𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔+∑ (𝑘𝑛𝑦𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡)𝑛𝑦𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 −𝐵

1−𝑒−𝑇ö𝑛𝑠𝑘𝑎𝑑∙ln(1+𝑝) 𝑝

𝑄𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚,å𝑟
 − 𝑘𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡 − 𝑘𝑒𝑙𝑛ä𝑡   

 

 

För Solfångare och geoenergisystem: 

⇒ {𝑎 = 𝑄𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚,å𝑟 ∙ 𝑘𝑓𝑗ä𝑟𝑟𝑣ä𝑟𝑚𝑒} ⇒   

⇒ 𝑘𝑓𝑗ä𝑟𝑟𝑣ä𝑟𝑚𝑒 =  
𝑎𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙+𝐸𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖∙𝑘𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖+

𝑘𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔+∑ (𝑘𝑛𝑦𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡)𝑛𝑦𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 −𝐵

1−𝑒−𝑇ö𝑛𝑠𝑘𝑎𝑑∙ln(1+𝑝) 𝑝

𝑄𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚,å𝑟
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Bilaga F – Känslighetsanalys 

 

 

Figur F.1. Återbetalningstiden som en funktion av kostnaden för nyckelfärdiga solceller. 

 

 

 

Figur F.2. Nuvärdet totala inkomster som funktion av elkraftpriset 
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Figur F.3.  Återbetalningstiden som en funktion av det totala elpriset. 

 

 

 

Figur F.4.  Producerad elkraft som funktion av solcellernas verkningsgrad. 
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