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ABSTRACT 

The purpose of the project was to examine how photovoltaic cells (PV-cells) could be 
implemented on the buildings of the future university area Albano. In order to find the best 
solution; economic and environmental aspects were regarded. With the help of the software 
Solelkonomi, together with parameters such as available roof space, solar radiation, electricity 
use in the building, different suggestions of appropriate system could be presented. To examine 
the profitability, net present value and payback period were calculated. A multicriteria analysis 
was made in order to examine the different types of PV-cells from a sustainability perspective.  
The results were presented for one house at Albano. The conclusion of the project was that the 
best choice of PV-cells is polycrystalline cells. In order to maximize the profitability, a large 
number of PV-cells should be installed, given that the price of electricity will continue to rise. 
The outcome however depends more on legal aspects regarding energy taxes and how to debit 
the electricity rather than the technology itself.   
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SAMMANFATTNING 

Projektetarbetet syftade till att hitta den bästa lösningen till hur solceller skulle kunna 
implementeras på Albano. Albano är ett studentbostadsområde som kommer att byggas av 
Svenska Bostäder och Akademiska Hus. Stor vikt har lagts vid att hitta en hållbar lösning, och 
tekniken har undersökts utifrån ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Ett hus har 
dimensionerats med solceller med hjälp av beräkningsprogrammet Solelekonomi, där viktiga 
parametrar var tillgänglig takyta, solinstrålning och elanvändning i byggnaden. Lönsamheten 
utreddes genom att utföra investeringskalkyl med nuvärdes- och pay-backmetoden. 
Hållbarhetsaspekter undersöktes genom att utnyttja verktyget multikriterieanalys. En 
känslighetsanalys har också utförts för att undersöka pålitligheten i resultatet och för att 
analysera riskerna med en investering i solceller. Resultatet från studien presenteras med flera 
olika scenarion vilka bygger på installation av olika antal solceller för att täcka olika behov i 
byggnaden. Slutsatserna blev att polykristallina solceller är det bästa alternativet ur miljömässig 
och ekonomisk synvinkel. För att skapa så stor lönsamhet som möjligt bör takytan maximeras 
med solceller. Detta förutsätter dock att elpriset fortsätter att öka samt att någon form av 
nettodebitering införs, om inte detta sker riskerar investeringen bli mindre lönsam.  
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NOMENKLATUR 

Beteckning Enhet Beskrivning 

a SEK/år Årlig avkastning för projektet 

Atemp m2 
Tempererad area, den area på samtliga våningsplan som är 

avsedda att värmas upp till 10ºC eller mer 

Edrift kWh/m2 Behov av driftel per temperad kvadratmeter 

Ehushåll kWh/m2 Behov av hushållsel per temperade kvadratmeter  

G SEK Grundinvestering 

K kWh Köpt el från nätet 

L kWh Levererad el till nätet från solcellsanläggningen 

n år Ekonomisk livslängd 

NNUV SEK Nettonuvärde 

Np kWh/W 
Normaliserad produktion, genererad kilowattimme per 

toppeffekt 

NUS dimensionslös Nusummefaktorn 

NUV dimensionslös Nuvärdesfaktorn 

P SEK/kWh Pris på elen vid en specifik tidpunkt 

Pt W Modulens toppeffekt 

Pt,tot W Total toppeffekt i systemet 

r procent Kalkylräntan 

R SEK Restvärde 

S kWh 
Den el från solcellsanläggningen som används i byggnaden 

och därmed minskar kostnaden för el 

T Månad el. år Period för nettodebitering 

t år Antal år tills ett projekt blir lönsamt 

Wtot kWh Elbehov vid givet fall 

Xmodul dimensionslös Antal moduler i systemet 

Å SEK 
Den årliga avkastningen som sker vid installationen av 

solcellsanläggningen 

Ö kWh 
Den el som generas utöver den inköpta elen under en 

månad och därmed inte regleras med hjälp av 
nettodebitering 

Källa: (Svebyprogrammet, 2012)  
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FÖRKORTNINGAR 

BIPV Byggnadsintegrerade solceller 

BOA Avser bruksarea för boutrymmen i en byggnad [m2] 

BTA Bruttoarean för en byggnad[m2] 

EPBT 
Energy Pay Back Time, den tid det tar att generera lika mycket 

el som åtgången är för produktionen av modulen.  

LCA Livscykelanalys 

LOA Avser bruksarea för lokalarea i en byggnad [m2] 

MKA Multikriterieanalys 

Wt 
Den totala toppeffekten på den anläggningen, detta i 

standardiserade förhållanden [W] 

Källa: (Svebyprogrammet, 2012)  

 

 

 

  



Sida 9 av 69 
 

  



Sida 10 av 69 
 

1. INTRODUKTION 

I och med de annalkande miljöproblemen med den globala uppvärmningen orsakad av 
användningen av fossila bränslen, är en omställning till en hållbar utveckling väldigt viktig. De 
byggnader som byggs idag är en viktig del för att skapa en hållbar stadsutveckling, då de 
förväntas stå kvar och användas under väldigt lång tid framöver. Bostads- och servicesektorn 
utgör idag 40 % av Sveriges användning av energi (Energimyndigheten, 2012), vilket gör att 
förbättringar inom denna sektor kan bidra till stor del av minskad energianvändning. Detta är en 
viktig del av omställningen till de krav som EU ställer på medlemsnationerna till år 2020 och de 
egna kraven Sveriges regering har. 

Stockholms stad strävar efter att ligga i framkant för arbetet med hållbar stadsutveckling och 
har satt som krav att alla nybyggnationer i Stockholm ska ha en viss energiprestanda. 
Energianvändningen i nybyggnationer får vara maximalt 55 kWh/m2 och år. I dessa 55 kWh/m2 
och år ingår uppvärmning, tappvarmvatten, komfortkyla samt fastighetsenergi vid normal 
förbrukning. Ifall husen värms upp med el ska förbrukningen av el till uppvärmning, 
komfortkyla samt varmvatten viktas upp med en faktor 2. Energi som är lokalt producerad från 
sol- eller vindkraft kommer inte att viktas (Exploateringsnämnden, 2012).  

1.1 ALBANO 

På området Albano, mellan Stockholms Universitet, KTH och Karolinska Institutet kommer ett 
helt nytt område att byggas med en blandning av bostäder och universitetslokaler. Syftet med 
Albano är att utgöra en mittpunkt i Stockholm Science City genom att erbjuda bättre 
undervisningslokaler, bostäder för gästforskare och knyta ihop stadens universitet och 
högskolor. Projektets byggherrar är Svenska Bostäder och Akademiska Hus vilka i samarbete 
med Stockholm Stad har arbetat fram förslaget. Förslaget som presenterats i detaljplanen 
föreslår en byggnation av 110 000 kvadratmeter undervisningslokaler och ungefär 1000 
studentbostäder på en yta av 55 000 kvadratmeter. Albano kommer att byggas på en i nuläget 
outnyttjad industritomt i Kungliga nationalstadsparken, i ett område området av riksintresse 
och viktigt för rekreation, biologisk mångfald samt det nationella kulturarvet 
(Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2012).  Detaljplanen för Albano klubbades igenom av 
kommunfullmäktige i Stockholm under år 2012. I nuläget är det möjligt att överklaga 
detaljplanebeslutet, vilket kan innebära att processen försenas innan planen vinner laga kraft.  
Den tidigast beräknade byggstarten är år 2014 med inflyttning under 2017 (Stockholms 
Universitet, 2012). 

För att möta Stockholms Stads krav måste energianvändningen på Albano vara låg och om 
möjligt ha produktion av el i anslutning till byggnaderna. Hur lösningen utformas bidrar till 
byggnationens miljöpåverkan i slutändan, och för att minimera denna påverkan är det viktigt att 
utforma en lösning där flera aspekter inom hållbar utveckling integrera. Denna lösning kan även 
komma att utgöra en viktig del i strävandet efter hållbar utveckling, genom att visa hur smarta 
energilösningar inom storskaliga byggprojekt kan utformas och agera typexempel på hur detta 
kan ske.  Småskalig energiproduktion med hjälp av solceller eller solfångare kan vara ett 
klimatsmart sätt att generera el. Solceller har länge ansetts som en dyr lösning för att alstra el, 
men priset på solceller har halverats på tre år (Karlberg, 2012). I takt med att elpriset stiger 
(Energimyndigheten, 2013a) och ifall nettodebitering införs (Finansdepartementet, 2012) är det 
möjligt att solceller blir ännu mer lönsamt. Detta gör att solceller kan bli en attraktiv lösning för 
Svenska Bostäder och andra byggbolag, som en del av elproduktionen i byggnaden. För att bidra 
med underlag över hur detta kan ske, har denna rapport skapats. 
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1.2 SYFTE 

Syftet med detta projektarbete är att finna den bästa lösningen för applicering av en 
tekniklösning där solenergin nyttjas på området Albano. För att finna denna lösning kommer 
olika aspekter som rör hållbar utveckling och lönsamhet att integreras i projektet, såsom 
ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer. Detta projekt görs i samarbete med 
fastighetsbolaget Svenska Bostäder.  

1.3 MÅL 

För uppfylla syftesbeskrivningen fastställs vissa mål i ramen för projektet. Dessa är följande:  

  Beskriva teorin för solceller och solfångares teknik samt lagar och regler som gäller för 
dessa.  

 Utifrån förhållandena av takyta, solinstrålning och elanvändning i Albano dimensionera 
systemet för användningen av solenergi. 

 Värdera alla framkomna lösningar med avseende på flera hållbarhetsaspekter: socialt, 
ekonomiskt och ekologiskt.  

 Utifrån resultaten ska en lösning tas fram som är bäst lämpad för husen.  
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2. LITTERATURSTUDIE 

2.1 FOTOVOLTAISKA SOLCELLER  

Grunden till fotovoltaiska solceller (PV-solceller) är att absorbera solstrålningens energi vilket 
görs genom att använda halvledande 
material, vanligen kisel. Detta halvledande 
material delas upp i två eller flera lager där 
lagret ifråga dopas, med antingen ett lager 
som ger en extra elektron (n-dopad) eller ett 
lager som saknar en elektron (p-dopad) 
(Kalogirou, 2009). Dopning är att ett annat 
ämne sätts in i det kristallina kisellagret, 
vilket gör att när solens fotoner faller in på 
solcellen så förhöjs elektronens energi och 
den skapar en spänning mellan p och n-
lagret. Denna spänning alstrar en ström som 
sedan kan nyttjas (Areskoug, 2006). Denna 
princip illusteras i figur 1 och är den som 
återfinns i de tre vanligaste metoderna för 
att alstra solens energi, kristallina kiselceller 
(figur 2), tunnfilmsolceller (figur 3) och 
tandemsolceller (figur 4).  

  

 

2.1.1 KRISTALLIN KISELCELL 

Kristallina solceller är den vanligaste varianten av solceller som finns 
på marknaden idag och utgör majoriteten av de solceller som finns. 
Kristallina celler kan antingen utformas som mono- eller 
polykristallina, där monokristallina solceller har en högre 
verkningsgrad på runt 15-20 % och polykristallina har en något lägre. 
I laboratorium har en verkningsgrad på 24,7 % uppnåtts för 
monokristallina och 20,3 % för polykristallina. (Tao, 2008) 

Utformningen på en kristallin solcell är sådan att ett lager av kisel som 
har wafer struktur i antingen monokristallin eller polykristallin form. 
Detta lagar ska absorbera energin från solstrålningen och fördelar 
laddningen i p och n-lagret, där sedan spänningsskillnaden alstrar en 
ström mellan de två lagren. För att skydda modulen från vind och 
vatten sätts ett transparent antireflekterande material på solcellen, 
ofta kisel tillsammans med kväve (SiNx). (Tao, 2008) 

 

  

Figur 2: Monokristallin 
solcell Källa: SolEl-
programmet, (2010) 

Figur 1: Skissering av solcellstekniken (egen bild) 

p-dopad 
halvledande  
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e 
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e- 
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2.1.2 TUNNFILMSOLCELL 

Genom att hetta upp kisellagret under tillverkningen kan solcellen 
göras tunnare och billigare. Denna variant är även mer flexibel och har 
en homogen färg. Detta görs genom upphettningen inom intervallet 
400 till 1200°C beroende på vilken struktur och vilket ämne som cellen 
består av (Schropp, et al., 2007). Strukturen på tunnfilmsolceller kan 
antingen vara amorf eller mikrokristallin som består av kiselceller, men 
kan också bestå av kalkogenmetaller, CdTe och CuInxGa1-xSe2 som 
förkortas CIGS. Verkningsgraden för tunnfilmssolceller som finns på 
marknaden idag ligger runt 10 %, den högsta verkningsgraden som 
uppnåtts i laboratoriemiljö är nästan 20 % (Tao, 2008).  

 

 

2.1.3 TANDEMSOLCELL  

För att höja verkningsgraden ytterligare görs solcellen med flera kisellager ovanpå varandra. 
Detta sker för att öka upptagningsförmågan av 
våglängdspektrumet hos den infallande strålningen och 
illusteras i figur 4 (Areskoug, 2006). Dessa solceller kallas för 
tandemsolceller och har en teoretisk verkningsgrad på ungefär 
60 % (Avrutin et al.,  2011). Den verkningsgrad som denna 
teknik har uppnått i laboratorier är ungefär 40 % (King et al., 
2012). I dagsläget är den tandemsolcell som har högst 
verkningsgrad på marknaden en variant där solljuset 
koncentreras via en lins. Denna solcell är från företaget ”Amonix” 
och har en verkningsgrad på 33,4 % (Green et al., 2012). 
Tandemsolceller kan antingen vara av kristallin struktur eller 
tunnfilm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Tunnfilmssolcell, 
Källa: (SOLEL-
PROGRAMMET, 2010) 

n-dopad 

p-dopad 

n-dopad 

p-dopad 

Figur 4: Schematisk bild av 
principen bakom tandemsolceller  
(egen bild) 
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2.1.4 EXEMPEL PÅ TILLÄMPNING AV SOLCELLER 

På dagens marknad finns flera olika typer av solceller och de kan användas på byggnader på 
flera olika sätt. Nedan kommer att ges en översikt på tillämpningen av några av de vanligaste 
solcellerna: tunnfilms- (Figur 7 och 8) och kristallina solceller (Figur 5 och 6), på både tak och 
fasad samt vad de genererar i effekt.   

Kristallina solceller 

  
 
 

Tunnfilmssolceller 

  

 

 

 

Figur 6: Sjukhem Linköping. 28 kWt Källa: Direct 
Energy, 2011 

Figur 8: One Tonne Life, Stockholm, 7 kWh. Källa: 
Direct Energy, 2011 

Figur 5: Etnografiska museet, Stockholm, 82 kWt 
Källa: Direct Energy, 2011 

Figur 7: Frodeparken, Uppsala, Illustration: WHITE 
Arkitekter  
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2.1.5 BYGGNADSINTEGRERADE SOLCELLER  

Byggnadsintegrerade solceller (BIPV) är när ett installerat solcellssystem agerar som del av 
konstruktionen av byggnaden och därmed utgör en del av den. Exempel på detta ses i figur 7 och 
8 där själva fasaden av byggnaderna utgörs av tunnfilmsolceller. När nybyggnation planeras att 
innehålla solcellsteknik är estetiska aspekter viktiga, speciellt i befolkningstäta delar av landet. 
Därför är färg och form en viktig del av hur solceller utformas.  

Dagens kristallina moduler går att producera i de tre färgerna röd, grön och blå. Den vanligaste 
färgen av de tre är blå. Detta kan bli annorlunda i framtiden. Selj et al. (2011) visar att det går att 
göra det antireflekterande materialet i flera lager som gör det möjligt att solcellen får den färg 
som önskas utan att modulen ifråga får sämre verkningsgrad. Det skyddande lagret som läggs på 
kan även bestå av glas och om dessutom cellerna placeras glesare kan en modul av kristallina 
celler bli semitransparent och därmed ha samma funktion som ett fönster, men även alstra el 
(Corkish and Prasad, 2006). Det finns många olika sätt som ett solcellssystem kan integreras i 
byggnaden. Dessa olika alternativ visas i figur 9 som de blåmarkerade områdena. 

 

 

2.2 MILJÖPÅVERKAN 

2.2.1 UTSLÄPPEN UNDER EN LIVSCYKEL 

En viktig aspekt att ta hänsyn till är den miljöpåverkan solceller ger upphov till under deras 
livslängd. Under solcellernas livscykel förekommer utsläpp av växthusgaser, svavelhaltiga och 
kvävehaltiga utsläpp samt tungmetaller till miljön. Dessa utsläpp är till stor del indirekt 

Figur 9: Olika alternativ att placera solceller, dessa är blåmarkerade i illustrationen, Källa: Solel -
Programmet 2009a 
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orsakade av att fossila bränslen används i energimixen till att framställa solceller. Vilken 
energimix som används vid produktion spelar alltså stor roll för mängden utsläpp under 
solcellens livstid. Energin används till brytning och bearbetning av material för framställningen 
till modulerna och systemen samt för att driva anläggningarna. Det förekommer även direkta 
utsläpp av tungmetaller under framställningen av solceller. Detta sker framförallt vid brytning 
samt smältverk1 och inkluderar atmosfäriska partiklar. (Vasilis, 2008) 

2.2.2 ÅTGÅNGEN AV NATURRESURSER 

För framställningen av kristallina solceller används kisel i stora kvantiteter. Kiselresurserna på 
jorden är inte begränsade, då kisel är ett av de mineral det finns mest av i jordskorpan och kan 
utvinnas från kiseldioxid och kvarts. Andra material åtgår till att producera en kristallin 
solcellsmodul, exempelvis aluminium, koppar och silver. Dessa finns i stora kvantiteter på 
jorden och det finns inget som pekar på att resurserna av dessa kommer att ta slut inom en 
överskådlig framtid. (Loyd & Forest, 2010) 

För tunnfilmssolceller nämns ofta bristen på vissa nyckelmaterial som ett potentiellt problem i 
framtiden som kan förhindra storskalig implementering. För CdTe- samt för CIGS-teknikerna 
nämns framförallt tillgången på tellur samt indium som faktorer som hotar utvecklingen av 
tunnfilmssolceller (Andersson, et al., 1998). Många undersökningar av tillgångarna på dessa 
material har företagits, med varierande resultat. Enligt Candelise, et al. (2012) existerar ingen 
begränsning för dessa ämnen.  

2.2.3 SOCIAL ASPEKT AV SOLCELLER 

Vid installation av förnybar energi, exempelvis i form av solceller, i boendemiljön kan människor 
uppleva att deras livskvalitet försämras. Detta kan bero på att landskapsbilden kan förändras på 
ett oönskat sätt, att buller skapas eller genom att det medför ökade elpriser (Zoellner, et al., 
2008). I en studie av Kaldellis (2013)  visade det sig i en enkätundersökning att 22 % av de 
tillfrågade ansåg att installation av solceller medförde en negativ visuell inverkan på 
boendemiljön. De boendes åsikter om förnybar energi kan vara en viktig faktor att beakta vid 
installation, då det har förekommit att projekt har förhindrats på grund av negativ opinion 

(Kaldellis, et al., 2013). Studier har visat att acceptansen för förnybar energi ökar om de boende 
vid potentiell installation får möjlighet att utrycka sina åsikter och delta i planeringsprocessen. 
Det är också viktigt med en transparent process och tidig och exakt information (Zoellner, et al., 
2008).  

2.2 SOLFÅNGARE  

Ett annat sätt att utnyttja solens energi är att använda solfångare på tak eller fasader. 
Solfångarna absorberar solens inkommande strålning och omvandlar den till värmeenergi, 
vilken sedan kan nyttjas till uppvärmning av till exempel varmvatten. För fastighetshus kan det 
ofta täcka en stor del av värmebehovet under sommarmånaderna. Det finns ett väldigt stort 
antal solfångare på marknaden. Modellerna av solfångare kan delas upp i två olika kategorier: 
stationära och koncenterande solfångare. De stationära solfångarna är fixa, och kan inte ändra 
sin position och följa solens rörelse. De vanligaste inom denna kategori är för plana solfångare 
och vakuumrörsolfångare. De koncentrerande solfångarna har en konkav reflekterande yta för 
att ta emot och fokusera solens strålning till en mindre yta, och kan på så sätt öka strålningens 
intensitet. (Kalogirou, 2004) 

                                                             
1 Industriell anläggning där metaller utvinns ur malmer  
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Figur 11: En översiktsbild över hur solfångarsystemet är uppbyggt. Källa: Lundea  
(2013) 

2.2.1 PLANA SOLFÅNGARE 

Den plana solfångaren är uppbyggd enligt en enkel konstruktion. För att maximera absorptionen 
av värmen från solen används en svart plåt, då svarta kroppar absorberar strålning bäst. Värmen 
förs över av rör med en fluid (vatten, luft eller olja) som ligger i kontakt med plåten (Areskoug, 
2006). Röret löper ned i en tank där fluidens värme kan lagras och användas för exempelvis 
uppvärmning av varmvatten. I tanken sker också värmeväxling då fluiden i slingan kyls av vilket 
möjliggör att den på nytt kan uppta värme från plåten. Systemet är slutet, och fluidens rörelse 
genom slingan drivs av en pump (Areskoug, 2006). Se figur 11 för hur uppvärmningssystemet är 

uppbyggt.  

Framför absorbatorplattan finns 
ett glaslager för att förhindra 
konvektionsförluster samt för att 
minska strålningsförluster då 
glaset gör att kortvågig strålning 
kan passera in till solfångaren, 
men förhindrar passage från 
långvågig termisk strålning som 
absorbatorn sänder ut. 
Solfångaren har också 
värmeisolering på baksidan 
(Kalogirou, 2004). Se figur 10 för 
en illustration av de plana 
solfångarnas uppbyggnad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10: En plan solfångares uppbyggnad. Källa Kalogirou,  2004 



Sida 18 av 69 
 

2.2.2 VAKUUMRÖRSOLFÅNGARE  

En vakuumrörsolfångaren är uppbyggd av flera parallella rör innehållandes ett yttre samt ett 
inre rör.  Det yttre röret är genomskinligt och utsidan av det inre röret är täckt av ett 
absorberande material vilket kan fånga upp solens strålning. Mellan rören skapas ett vakuum 
genom att luft sugs bort, vilket minimerar värmeledningsförlusterna (Kalogirou, 2004).  
Vakuumsolfångarens uppbyggnad illusteras i figur 12 b). Vakuumrörsolfångaren fungerar enligt 
principen för naturlig konvektion; vattnet i röret värms upp av soljuset och eftersom det har 
lägre specifik vikt flödar det uppåt. Det kalla vattnet flödar på samma sätt nedåt, se figur 12 a). 
Då temperaturen enbart sjunker några grader på natten kan vakuumrörsolfångaren leverera 
varmvatten både på dagen och på natten (Chen, 2011). Uppvärmningssystemet i ett hus 
fungerar på liknande sätt för vakuumrörsolfångare som för plana solfångare, se figur 11.  

Plana solfångare har länge dominerat marknaden för solfångare på grund av att 
vakuumrörsolfångare har varit mycket dyrare att producera. Detta håller att på ändras då 
produktionen av vakuumrörsolfångare har blivit mycket billigare samt att deras livslängd har 
förbättrats och uppnått 20 till 30 år utan underhåll. I Kina har 10 miljoner uppvärmningssystem 
med vakuumrörsolfångare installerats (Chen, 2011). I kalla klimat är vakuumrörsolfångare 
bättre lämpade än plana solfångare. Detta beror på att de plana solfångarna är utvecklade för att 
användas i soliga och varma klimat och väderpåverkan i form av kondensation samt fukt kan ha 
en negativ inverkan på deras funktion (Kalogirou, 2004). 

 

 

 

 

 

Figur 12: a) en skiss över hur vakuumrörsolfångaren fungerar, b) en bi ld av en vakuumrörsolfångare. Källa 
(Chen, 2011, p. 33) 
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2.3 HYBRIDER MELLAN SOLCELLER OCH SOLFÅNGARE 

Hybrider mellan solceller och solfångare 
(photovoltaic thermal hybrid solar collectors) gör 
det möjligt att omvandla solens energi till 
elektricitet och värme.  Hybriderna är oftast 
uppbyggda med solceller på framsidan av en 
absorptionsplatta, se figur 13. Absorptionsplattans 
syfte är att ta tillvara på den värmeenergi som 
annars skulle ha förlorats till omgivningen samt att 
kyla solcellerna vilket förbättrar deras 
verkningsgrad. Den uppsamlade värmen kan 
användas för många tillämpningar, som kräver låg 
exergi. Detta kan vara uppvärmning av 
tappvarmvatten. Det finns flera typer av hybrider, 
exempelvis kan de bestå av plana eller 
koncentrerande solfångare samt använda vatten 
eller luft som medium.  Hybrider är ett viktigt 

forskningsområde för solenergi, ty två paneler av hybrider ger mer exergi än en solcellspanel 
respektive en solfångarpanel tillsammans. (Charalambous, et al., 2006) 

 

2.4 DISTRIBUTION AV ELEKTRICITET 

Användningen av solceller sker framförallt på två sätt: genom användning av fristående 
solcellssystem med batterier eller genom elnätanslutna solcellsystem. Batterier gör det möjligt 
att lagra elektricitet; så att denna kan brukas på natten eller under skuggiga perioder. Det 
stabiliserar också systemets spänning. Kostnaderna av att använda batterier i solcellssystemet 
är höga då de motsvarar 23 % av det totala systemets kostnad (Mahmoud, 2004). I nätanslutna 
solcellssystem används en växelriktare för att transformera om likströmmen som solcellerna 
genererar till växelström (Energimyndigheten, 2010).  Växelströmmen kan sedan brukas till 
driftel eller hushållsel eller matas ut på elnätet. Den överskottsel som uppstår efter att 
fastigheten förbrukat den el som behövs, levereras till elnätet. Växelriktaren ser också till att 
solcellerna arbetar vid den spänning där de ger störst effekt. De ser även till att solcellssystemet 
inte fortsätter att mata ut el på elnätet vid elavbrott vilket är viktigt av säkerhetsskäl (Solel, 
2011).  År 2008 var 90 % av alla solcellsystem anslutna till elnätet, och detta tros öka i framtiden 
(Loyd & Forest, 2010). 

2.5. EKONOMISKA ASPEKTER AV SOLCELLER 

2.5.1. NETTODEBITERING 

Eventuell överskottsel från solcellerna kommer att levereras ut på elnätet. För att få betalt för 
denna el krävs idag ett avtal med koncessionsägaren det vill säga ägaren av elnätet i området. 
Priset för vilket elen från solcellerna säljs, kommer vara mycket lägre än motsvarande 
inköpspris. Detta har ansetts vara en stor begränsande faktor för att maximera installationen av 
solceller i Sverige, att den småskaliga producenten får lite betalt för sin elproduktion. Därför 
installeras vanligtvis solceller på en yta så att inget överskott produceras. Eftersom solcellerna 
producerar mest el under sommarmånaderna kommer en husägare till ett solcellssystem 

Figur 13: Hybrid mellan solcell och solfångare. 
Källa: Charalambous 2006 
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behöva köpa in el från sitt lokala kraftbolag under vintermånaderna. Detta har uppfattats som 
orättvist att försäljningen av 1 kWh solcellsel ger en intäkt som är betydligt mindre än vad 
kostnaden att köpa in 1 kWh el från sitt kraftbolag. (Molin, et al., 2010) 

För att åtgärda detta problem utreds så kallad nettodebitering. Nettodebitering innebär att den 
småskalige producenten får kvitta egenproducerad el mot använd el under en viss tidsperiod. 
Detta kan ske på månads- eller årsbasis. Nettodebiteringen skulle alltså göra det mer lönsamt att 
producera och sälja överskottsel. (Molin, et al., 2010) Huruvida nettodebittering ska införas i 
Sverige utreds i nuläget; detta, tillsammans med ett lagförslag kommer att presenteras senast 
den 14:e juni 2013. (Finansdepartementet, 2012). Nettodebitering kommer att införas med en 
gräns för större byggnader, den gräns som finns för förslag är på 63A = 43,5 kW = 313 m2. 
(Molin, et al., 2010) 

2.5.2 BIDRAG 

Sedan år 2009 har ett statligt stöd instiftats för installation av solceller, som gäller 
privatpersoner, statliga organisationer och företag.  Mellan år 2013 – 2016, med start den 1:a 
februari 2013 ges ett stöd som täcker maximalt 35 % av investeringskostnaden med ett tak på 
1,2 miljoner kr. De stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kr plus moms 
per installerad kWt, där kWt avser anläggningens totala toppeffekt. Toppeffekten är den 
maximala effekten som solcellerna kan leverera. (Energimyndigheten, 2013b) 

2.5.3 ELCERTIFIKAT  

Vid produktion av el från förnybara energislag, som från till exempel solceller, tilldelas 
producenten ett elcertifikat för varje MWh producerad el. Därefter kan elen och elcertifikaten 
säljas till en elleverantör. Alla elleverantörer är tvungna att köpa en viss andel elcertifikat, 
motsvarandes en viss kvot av deras elförsäljning.  (Energimyndigheten, 2011) 

2.5.4 ENERGISKATTER 

Elektrisk kraft i Sverige är skattepliktig, vilket innebär att en producent måste betala energiskatt 
på genererad el (Rättsnätet, 2013). Energiskatten varierar lokalt; i Stockholm ligger denna skatt 
på 36,63 öre per kWh (Vattenfall, 2013). Undantag ges dock från denna skatt, exempelvis om 
producenten förfogar över en solcellsanläggning som inte yrkesmässigt levererar el 
(Skatteverket, 2011).  Vad som avses med att yrkesmässigt leverera el är i nuläget en gråzon.  

Huruvida produktion av el från solceller anses vara yrkesmässigt levererad är centralt för ifall 
solelen ska bli uppbördspliktig.  Det har förekommit flera fall som har prövats i Högsta 
förvaltningsdomstolen, ett där ett bostadsföretag haft ett eget vindkraftverk som producerat el 
till sin fastighet. I detta fall användes den egenproducerade elen som hushållsel av 
hyresgästerna, vilket skattebefriades då företaget ej hade sålt el utan denna el hade ingått i 
hyran. I de fall då ett bolag säljer el till sina hyresgäster(mäter och debiterar) innebär det att 
energiskatt måste betalas från och med första kWh såld el, i och med att det räknas som att 
yrkesmässigt leverera el.  Den som yrkesmässigt levererar el måste betala energiskatt för all el 
som förbrukas i verksamheten. (Sabo, 2012) 
 
Definitionen av yrkesmässig verksamhet är en näringsverksamhet enligt 13 kap 
inkomstskattelagen (199:1229) eller bedrivs i former jämförbara med näringsverksamhet och 
ersättningen för omsättningen överstiger 30 000 kr under ett kalenderår. Med 
näringsverksamhet avses förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. 
(Rättsnätet, 2013) 
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2.5.5 ELPRISET 

Elpriset är något som påverkar hur stor lönsamhet en installation av solceller generar. Elpriset 
som konsumenten betalar består av tre poster, elhandelspriset, elnätsavgift och skatt. 
Elhandelspriset bestäms av konkurrens på elmarknaden, Nord Pool Spot och varieras timme för 
timme. Det är denna del av den slutgiltiga kostnaden som elhandelsbolaget kan variera till 
kunden, skatt och nätavgift regleras av staten. (Svensk energi, 2012b) 

2.6 FAKTORER SOM PÅVERKAR PRESTANDAN 

Solinstrålningen under ett år varierar på samma sätt som 
vädret för olika år gör. Denna variation brukar anses vara 6 
% som standard (SolEl-Programmet, 2009b), dock ligger 
den största variationen kring +/-10 %  (SMHI, 2009).  Den 
största inverkan på globalinstrålningens storlek under ett år 
är molnigheten under årets sommarhalvår (SMHI, 2009). 
Globalinstrålning är den totala solinstrålningen per 
kvadratmeter som infaller på en horisontell yta under en 
tidsperiod. 

Hur mycket sol som infaller på solcellerna beror även på i 
vilket väderstreck som de är placerade, hur mycket de 
skuggas samt smuts eller snö täcker modulerna. Det bästa 
väderstrecket i Sverige är söder och med en vinkel på cirka 
45°. Där motsvarar strålningen 112 % av den 
globalinstrålning som sker (SolEl-Programmet, 2009b). Hur 
de olika väderstrecken förhåller sig till globalinstrålningen 
illusteras i figur 14. 

Sedan försämrar skuggning solcellernas prestanda, därför är det viktigt att placeringen av 
modulerna är fria från skugga mellan klockan 10 och 14 som är de mest solintensiva timmarna 
på dygnet. För att minska skuggningens påverkan på de seriekopplade solcellerna kopplas ofta 
en diod in med jämna mellanrum, vanligtvis mellan var artonde cell (Corkish and Prasad, 2006). 
Smuts och snö påverkar även hur mycket el som kan produceras av modulerna. Denna påverkan 
är mellan 1 och 8 % på grund av smuts och ungefär 3 % på grund av snö (SolEl-Programmet, 
2009b). i Sverige har några försök gjorts med rengöring, vilket har visat att rengöringen av 
moduler är i princip onödigt, eftersom detta måste göras varje dag och regn som faller har 
samma funktion. Den snö som faller in och skapar minskningen i produktion kan ses som onödig 
att städa bort, eftersom solinstrålningen i Sverige då detta inträffar ändå är så liten i alla fall  
(SolEl-Programmet, 2009b).  

  

Figur 14: Hur solinstrålningen förhåller 
sig till globalinstrålningen Källa: SolEl-
programmet, 2009 a 
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3. METOD 

Denna rapport är utformad för att undersöka olika tekniker inom solenergi, men även för att 
beräkna en lämplig lösning för implementering av solenergi i området Albano. För att uppnå 
detta har en litteraturstudie gjorts där olika tekniker undersökts och viktig information tagits 
fram. Information om byggnaderna har inhämtats från Svenska Bostäder och utifrån detta har 
systemet dimensionerats. För att hitta information har databasen Web Of Knowledge använts 
samt hemsidor för olika intresseorganisationer. 

För att sedan värdera och utvärdera de alternativ som tagits fram så har aspekter från 
analysverktyget multikriterieanalys (MKA) använts. Detta verktyg förklaras i avsnitt 3.3 
Multikriterieanalys. Denna har gjorts för att få med fler perspektiv i framtagandet av den mest 
gynnsamma lösningen, eftersom miljöfrågor och sociala aspekter inte finns med i 
beräkningsprogrammet och investeringskalkylen. För att få fram miljöaspekter så har olika 
rapporter som behandlar solcellers livcykelanalys (LCA) använts för att undersöka 
miljöpåverkan från solcellerna. Hela processen illustreras i ett flödesschema i figur 15. 

3.1 MODELLEN 

De olika alternativ som behandlas, har hämtats från SolEl-programmet (2009). Dessa fall är 
följande fyra varav de två första kommer att behandlas i rapporten: 

I. All el som solcellerna genererar förbrukas direkt 
II. En del av elen från solceller förbrukas direkt, vid överskott exporteras el från 

anläggningen och vid underskott sker import. På årsbasis sker ingen nettoexport.  
III. Som i punkt 2 men med en nettoexport av el från solcellerna. 
IV. All el från solcellerna matas ut på elnätet 

Dimensionering av antalet solceller har skett enligt elbehov, enligt fallen presenterade ovan 
varefter ytan på solcellsanläggningen beräknas. För att uppskatta kostnaden för 
solcellsanläggningen inhämtas priser på solceller och installeringskostnader från företag inom 
branschen.  
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3.1.1 FLÖDESSCHEMA AV MODELLEN 

  

Total tillgänglig 
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Figur 15: Flödesschema av data i modellen  
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3.1.2 AVGRÄNSNINGAR 

En vald avgränsning i rapporten var att inte undersöka solfångare utan enbart solceller. Från 
litteraturstudien framkom att solfångare primärt genererar värme. I och med att husen i Albano 
troligtvis kommer att vara passivhus eller lågenergihus kommer värmebehovet vara lågt. Detta 
gjordes i samråd med Svenska Bostäder. Vidare har endast ett hus dimensionerats för solceller. 
Detta beror på att vid ett eventuellt överskott av el i en fastighet, kan energiskatt tillkomma på 
denna el vid överföring mellan fastigheter på Albano. Detta har förklarats i avsnitt 2.5.3 
Energiskatter.  

3.1.3 YTA  

Det hus som kommer att undersökas är Hus 7, se Appendix 1 för ritningar. För att uppskatta 
tillgänglig takyta har skisser över byggnationen använts. Arean som kan täckas med solceller på 
taket beräknades med hjälp av ritningen av detta hus. Den yta som har antagits vara till 
förfogande är ytan på den högsta våningen. Detta på grund av risk för skuggning på de nedre 
våningarna. I Appendix 3 finns en sammanställning av hur många solcellsmoduler av de olika 
typerna som går att installera på Hus 7s tak. 

3.1.4 DRIFTEL OCH HUSHÅLLSEL 

Elen solcellerna genererar kan nyttjas på olika sätt. Ett av dessa är att elen används till 
byggnadens driftel vilket inbegriper funktioner såsom fläktar, belysning och ventilation i 
allmänna utrymmen. Ett annat sätt är att även använda elen till både driftel samt till hushållsel, 
där hushållel innefattar privat elförbrukning ifrån elektriska apparater.  

Storleken på en fastighets användning av driftel kan variera väldigt mycket från fastighet till 
fastighet. Detta gjorde det svårt att hitta ett tillförlitligt värde på detta eftersom den tillgängliga 
informationen om byggnaderna i Albano är väldigt liten i dagens läge, såsom deras uppbyggnad, 
material och antal fläktar, belysning och ventilation. Detta betyder att uppskattningen av 
driftelbehovet inte kunde göras exakt. I en undersökning presenterad av branchorganisationen 
Sveby framkom att nybyggda fastigheter i Stockholm med frånluftsventilation har en 
genomsnittlig fastighetselanvändning på 15-25 kWh per Atemp och år. Där Atemp avser den 
tempererade ytans area. I och med Albano är en nybyggnation bör elanvändningen vara liten 
relativt äldre fastigheter. Det totala elbehovet (Wtot) uppskattas enligt ekvation 1 (Sveby, 2012). 
Se Appendix 2 för en uppskattning av behovet av driftel. 

                                                                                             

Då fler solceller installeras än det finns behov av i byggnaden, innebär det att överskottselen de 
genererar måste säljas eller levereras gratis ut på elnätet. Eftersom nettodebitering inte finns i 
dagens läge, och eftersom försäljningspriset är lågt, är en alternativ lösning att överskottsel 
används som hushållsel. Detta innebär en annan teknisk lösning, då det krävs individuell 
elmätning i varje bostad för att mäta varje hushålls förbrukning av el. (Sveby, 2012) 

För att uppskatta det totala elbehovet (Wtot) då även hushållsel genereras användes ett 
schablonvärde för flerbostadshus på 30 kWh/m2 och år(Ehushåll)och Atemp. (Sveby, 2012)  Behovet 
uppskattades med hjälp av ekvation 2. Se Appendix 2 för uppskattningen av det totala hushåll- 
och driftelbehovet. 
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Baserat på litteraturstudien och framtagen information framkom fyra alternativ att använda den 
genererade elen i byggnaden, dessa fyra är följande: 

Alternativ 1. Den genererade elen användes endast till driftel. Detta medförde att arean 
dimensionerades för att täcka driftelbehovet under ett år med elen som har genererats 
från solcellsanläggningen.   
Alternativ 2. Den genererade elen användes till driftel och hushållsel. Detta har 
inneburit att arean maximerades, då den yta som finns tillgänglig är begränsad 
installerades för få solceller för att hela årets behov av el ska täckas.  
Alternativ 3. Den generade elen användes endast till driftel, utan att el skickades ut på 
nätet. Detta medför att arean dimensionerades så att den genererade elen aldrig 
översteg byggnadens driftelbehov. 
Alternativ 4. Den generade elen användes till driftel och hushållsel, utan att el skickades 
ut på nätet. Arean dimensionerades så att den genererade elen aldrig översteg 
byggnadens elbehov. 

3.1.5 SOLELEKONOMI 

Beräkningar som gjorts för att ta fram elproduktionen från de olika solcellsalternativen har 
gjorts i programmet Solelekonomi. Solelekonomi är ett beräkningsverktyg som utvecklades av 
tekn. Dr Joakim Widén på Uppsala Universitet i en del av forskningsprogrammet SolEl 08-11 
som finansierades av Elforsk och Riksbyggen. Beräkningarna i programmet görs på timbasis. 
Solinstrålningsdata är taget från SMHIs databas STRÅNG och har fyra huvudsakliga steg, 
instrålningsberäkningar, solcellssimulering, elanvändning och ekonomisk analys. Programmet 
har testats och jämförts med det kommersiella programmet PVSYST 4.1 och resultatet av detta 
var att de två programmen var ”nästan identiska”. (Widén, 2011) 

Dimensionering av anläggningen räknades fram med ekvation 3 och 4 och användes i 
programmet. Wtot sattes som den totala elen i kWh som genereras av solcellerna och Np sattes till 
den normaliserade produktionen från systemet. Genom detta kunde systemets totala toppeffekt 
(Pt,tot) tagits fram och av ekvation 4 ficks systemets antal moduler fram (Xmodul), genom att 
modulernas toppeffekt (Pt) är känd. För att sedan satisfiera villkoren för respektive alternativ så 
itererades den mest lämpade dimensioneringen fram i programmet. Denna dimensionering 
användes sedan i investeringskalkylen.  
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3.1.6 PROGNOS FÖR ELPRISET  

För att modellen ska vara realistisk är elpriset dynamiskt och förändrades därmed i tiden. Denna 
förändring modellerades som en linjär interpolation av elpriset från år 2004 till 2012, se figur 16 
och förlängdes från 2013 till 2020. Det pris som elen ficks år 2020 då byggnationen beräknas att 
vara färdig, blev utgångspunkten för elpriset i beräkningarna. Efter 2020 antogs den linjära 
ökningen att fortgå i 30 år vilken var den ekonomiska livslängden i investeringskalkylen. 

  

 

3.2 INVESTERINGSKALKYL 

För att undersöka lönsamheten av att investera i solceller utfördes en investeringskalkyl enligt 
Payback- samt Nuvärdesmetoden. Paybackmetoden ger en grov skiss över hur lång tid det tar 
tills en investering är återbetald. Grundinvesteringen G divideras med inbetalningsöverskottet a, 
och beräknar återbetalningstiden t enligt ekvation 5. (Aniander, et al., 1998) 

  
 

 
                                                                                 

Nuvärdesmetoden går ut på att beräkna en investerings nuvärde för att jämföra det med 
kostnaden för investeringen. Den bygger på användningen av en förutbestämd ränta 
(kalkylränta), de olika investeringsalternativens betalningar räknas tillbaka till samma tidpunkt 
då grundinvesteringen görs. Kalkylräntan r fastställs internt inom företaget. Svenska Bostäder 
har valt en kalkylränta på 4,5 %. Den ekonomiska livslängden n valdes till 30 år, vilket är 
densamma som i Vasilis (2008). För att beräkna det slutliga nettonuvärdet så räknas nuvärdet 
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Figur 16: Utveckling av elpriset från 2004 till 2012, Källa : (SCB, 2013) 
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av varje års avkastning med hjälp av antingen nuvärdesfaktorn eller nusummefaktorn. 
Nuvärdesfaktorn används då varje inbetalningsöverskott är olika (se ekvation 6) och 
nusummefaktorn (se ekvation 7) för ett lika stort inbetalningsöverskott per år. Slutligen 
beräknas nettonuvärdet med hjälp av ekvation 8. (Aniander, et al., 1998) 

    
 

      
                                                                         

    
         

 
                                                                      

                                                                                 

För att ta hänsyn till konsekvensen av eventuell framtida nettodebitering för solcellsel, 
beräknades båda fallen med nettodebitering och utan nettodebitering för att uppskatta 
lönsamheten i investeringskalkylen. Då nettodebitering kan införas på månads- och årsbasis 
(Molin, et al., 2010) undersöktes båda fallen för alla alternativ i rapporten.   

Eventuellt bidrag togs ej med i investeringskalkylen, eftersom byggnationen kommer att ske 
efter 2016 då sista ansökan för bidrag måste vara inne. Energiskatter har också bortsetts från på 
grund av osäkerheter i framtida lagstiftning. Dagens lagstiftning om energiskatter som 
behandlades i litteraturstudien gäller el genererad av vindkraft och antogs fungera analogt för el 
från solceller, varför den genererade elen i Albano ej ansetts yrkesmässigt levererad, se avsnitt 
2.5.3 Energiskatter. 

För att beräkna hur mycket avkastning som erhölls vid olika nettodebitering måste 
överskottselen (Ö) beräknas, alltså den el som inte regleras av nettodebiteringen. Detta har 
skett antingen på månads- eller årsbasis. Ett lägre försäljningspris (0,5 kr/kWh) beräknades för 
överskottselen än för den nettodebiterade elen vilken antogs ha samma värde som köpta elen 
(K). Den sparade elen (S) antogs ha samma värde som den nettodebiterade elen, då detta är 
utgifter som uteblir vid produktion av egen el. Det pris (P) som den köpta och sparade elen 
antogs ha är i linje med figur 16. Då det inte genereras överskottsel antogs den nettodebiterade 
elen vara lika stor som den levererade elen (L) och när det generades överskottsel antogs den 
köpta elen vara lika stor som den nettodebiterade elen. Den årliga avkastningen (Å) bestämdes 
beroende på perioden (T) som antingen var månadsvis eller årsvis, se ekvation 9. Då 
nettodebitering skedde månadsvis summerades avkastningen för varje månad för att ge den 
årliga avkastningen.  Vid de fall då nettodebitering inte applicerades gäller ekvation 10. 

  {
                      

              
}
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3.3 MULTIKRITERIEANALYS  

För att utvärdera lämpligheten hos de olika solcellstyperna har en analys gjorts, baserad på teori 
som kallas multikriterieanalys (MKA). Med hjälp av en multikriterieanalys kan hänsyn tas till 
ekologiska, ekonomiska samt sociala aspekter av ett problem. Den används ofta som 
beslutsunderlag i olika frågor. Huvudsyftet med tekniken är att förenkla hanteringen av stora 
mängder komplex information, och göra det på sätt som är konsistent.    

En MKA utförs schematiskt på följande sätt enligt Department for Communities and Local 
Government (2009): 

 Identifiera mål med ett projekt. Målen bör vara specifika, mätbara, uppnåeliga, 
realistiska samt tidsbestämda.  

 Identifiera olika alternativ som kan bidra till att målet uppnås. Exempel på detta kan 
vara att införa nya policyer, eller välja ett projekt för att förbättra vattenkvalitéen.   

 Identifiera olika kriterier för att kunna jämföra de olika alternativen och hur väl de 
bidrar till att målet uppnås. Varje kriterium bör vara mätbart, för att kunna utvärdera 
alternativen i förhållande till kriterierna.  

 Analysera alternativen, här används ofta monetära värderingar såsom finansiell analys, 
kostnadseffektivitetsanalys, kostnadsnyttoanalys. Vid behov görs även vetenskapliga 
analyser.  

 Välja alternativ samt utvärdering i efterhand. 
Med hjälp av teorin från MKA kan bättre hänsyn tas till flera faktorer vid installation av solceller, 
vilket är gynnsamt för att främja en hållbar utveckling. Underlaget som MKA:n presenterar 
syftar till att agera beslutsunderlag för beslutsfattaren Svenska Bostäder i fallet Albano.  

Naturvårdsverket presenterar kriterier för ekologisk dimension: mark, grundvatten, ytvatten, 
luft, sediment och förbrukning av naturresurser. För social-kulturell dimension är dessa 
kriterier: rättvisa och acceptans, hälsa med avseende på områdets föroreningar, hälsa med 
avseende på åtgärdens utförande, kulturmiljö (inklusive landsskapsbild), rekreation och 
friluftsliv, omgivningens markanvändning samt områdets markanvändning. På grund av 
tidsbegränsning har inte en MKA i sin helhet kunnat utföras, däremot har kriterier valts i linje 
med de riktlinjer som används av statliga myndigheter såsom Naturvårdsverket. 

Kriterier som är lämpliga för projektet är:  
- Luftföroreningar 
- Naturresursförbrukning 
- Kulturmiljö (inklusive landsskapsbild) 
- Ekonomi 

I en utförandematris sker en kvalitativ bedömning av de olika solcellstyperna. Varje rad i 
utförandematrisen beskriver en solcellstyp och varje kolumn beskriver alternativets prestation 
jämfört med varje kriterium kvalitativt. De olika solcellerna rankades jämfört med varandra, 
utifrån en skala 1-3 där 3 är det bästa alternativet och 1 är det sämsta. Därefter summerades 
resultaten från de olika kriterierna ihop. Alla kriterier har tilldelats samma vikt 1, på grund av 
att alla ansetts lika viktiga.   
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3.4 KÄNSLIGHETSANALYS 

Under projektets gång har det gjorts flera antaganden och uppskattningar för att få fram ett 
resultat. De ingående parametrarna har inneburit en osäkerhet och då de fortplantar sig genom 
beräkningsgången, och har påverkat resultatets utfall. Resultatets utfall är väldigt beroende av 
indata och antagande vilket gör att det var av stor vikt att utföra en känslighetsanalys, där olika 
parametrar varierades. De parametrar som har behandlats i känslighetsanalysen är: 

Fall a) Investeringskostnad 
Fall b) Energianvändning i byggnaden 
Fall c) Elpriset 
 

Investeringskostnaden bedömdes vara en parameter som påverkar projektets lönsamhet i stor 
utsträckning. Då priset på solceller har sjunkit mycket de tre senaste åren (Karlberg, 2012) kan 
det anses rimligt att priset fortsätter att minska. Enligt SolEl-programmet (2010) kommer 
modulpriset och växelriktarpriset att minska mycket medan den återstående kostnaden för 
installation kommer vara densamma. Variationen av investeringskostnad tas hänsyn till i 
känslighetsanalysen, där det totala priset på installationen av solcellsmodulerna har minskats 
och ökats med 20 %.   

I litteraturstudien framkom även att behovet av driftel varierar mellan 15 till 25 kWh/m2. Hur 
denna variation påverkar resultatet undersöktes även i känslighetsanalysen som gjorts. Det 
framkom även att elpriset förändras i tiden och för att ta hänsyn till att denna förändring är 
osäker så har i känslighetsanalysen undersökts två fall, ett ”best case”, där elpriset ökades 
årligen med 5 % och ett ”worst case” där elpriset var konstant jämfört med dagsläget, se figur 
17. 

 

 

Figur 17: Hur elpriset antas förändras i tiden 
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Sammanställning av hur parametrarna i känslighetsanalysen förändras visas i tabell 1.  

Parameter Ändring Investeringskostnad Elanvändning Elpris 

A -  – 20 % - - 

 
+ + 20 % - - 

B - - driftel 15 kWh/m2 - 

 
+ - driftel 25 kWh/m2 - 

C - - - konstant 118 öre/kWh 

 
+ - - + 5 % per år 

Tabell 1: visar hur de olika parametrarna ändras i känslighetsanalysen  
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4. RESULTAT & ANALYS 

I detta kapitel presenteras resultaten från beräkningarna som utförts. Fyra alternativ för att 
täcka förväntat elbehov har använts för tre modeller av solceller: monokristallina, 
polykristallina och tunnfilmssolceller. Kostnaden för dessa alternativ har beräknats med årsvis-, 
månadsvis- och utan nettodebitering. Lönsamheten hos de olika alternativen har beräknats med 
nuvärdesmetoden samt pay-back-metoden. Med hjälp av verktyget multikriterieanalys har 
solcellsmodellerna jämförts ur ett hållbarhetsperspektiv med avseende på ekologiska, sociala 
och ekonomiska faktorer. För att uppskatta tillförlitligheten hos beräkningarna, har en 
känslighetsanalys utförts, där tre parametrar varierats: investeringskostnad, elanvändning och 
elpris.  

4.1 ANTALET SOLCELLER PÅ ALBANO 

Utifrån litteraturstudien framkom fyra olika alternativ hur den genererade elen från solcellerna 
kan användas, dessa fyra är följande: 

Alternativ 1. Den genererade elen användes endast till driftel. Detta medförde att arean 
dimensionerades för att täcka driftelbehovet under ett år med elen som har genererats 
från solcellsanläggningen.   
Alternativ 2. Den genererade elen användes till driftel och hushållsel. Detta har 
inneburit att arean maximerades, då den yta som finns tillgänglig är begränsad 
installerades för få solceller för att hela årets behov av el ska täckas.  
Alternativ 3. Den generade elen användes endast till driftel, utan att el skickades ut på 
nätet. Detta medför att arean dimensionerades så att den genererade elen aldrig 
översteg byggnadens driftelbehov. 
Alternativ 4. Den generade elen användes till driftel och hushållsel, utan att el skickades 
ut på nätet. Arean dimensionerades så att den genererade elen aldrig översteg 
byggnadens elbehov. 

4.1.1 EFFEKT 

I tabell 2 nedan har effektmedelvärden för de olika typerna av solceller beräknats, baserat på 
information från några tillverkare av solceller, se Appendix 6. Dessa värden för effekt användes 
som utgångspunkt för beräkningarna i resultatdelen.  

 

Yta 

[m2] 

Medeleffekt 

per modul 

[kWt] 

Monokristallin 1,7 277,4 

Polykristallin 1,7 257,4 

Tunnfilm 0,96 100,8 
Tabell 2: Medelvärde av effekt och storlek hos några typer av solceller 
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Eftersom effekten som solcellerna levererar står i direkt proportion till solinstrålningen medför 
det att genereringen av el varierar över året. I tabell 3 nedan visas variationen av genererad el 
på årsbasis för polykristallina solceller. Detta mönster upprepades för alla typer av solceller. För 
att se kompletta tabeller av den genererade elen av basfallet, se Appendix 5. 

Månad Från växelriktare [kWh] 

Januari 135 

Februari 242 

Mars 902 

April 1919 

Maj 2158 

Juni 2778 

Juli 2269 

Augusti 2005 

September 1081 

Oktober 503 

November 167 

December 60 

 

Tabell 3: Fördelning av genererad el för polykristallina solceller enligt alternativ 1 

4.1.2. ANTAL SOLCELLER 

Ur tabell 4 kan utläsas att hela byggnadens elbehov inte kommer att kunna täckas av solceller på 
den tillgängliga yta som finns, utan maximalt cirka 60 procent kommer att kunna täckas. Antalet 
solceller som kan installeras varierar i stor utsträckning beroende på hur elen ska användas, om 
det får produceras överskottsel eller ej. Detta kan ses vid jämförelse mellan alternativ 1 och 3, 
där 68 st solceller kunde placeras ut mot 8 st för monokristallina solceller. I tabell 4 visas även 
att för alternativ 3 och 4 kan endast 12 % av det givna elbehovet täckas, detta oavsett 
solcellstyp. Ytan som alternativ 2 använder är även över den gräns på 313 m2 som är satt för 
nettodebitering, vilket försvårar detta alternativ. 

 Tabell 4: Antal moduler av resp. solcellstyp för de fyra olika alternativa användningarna 

 

Modultyp Alt 1  Alt 2 Alt 3 Alt 4 

Mono 68 st 
63 % av 

elanvändningen 
täcks (276 st) 

12 % av 
elanvändningen 

täcks (8 st) 

12 % av 
elanvändningen 

täcks (50 st) 

Poly 74 st 
59 % av 

elanvändningen 
täcks (276 st) 

11 % av 
elanvändningen 

täcks (8 st) 

12 % av 
elanvändningen 

täcks (54 st) 

Tunnfilm 188 st 
43 % av 

elanvändningen 
täcks (512 st) 

12 % av 
elanvändningen 

täcks (22 st) 

12 % av 
elanvändningen 

täcks (129 st) 
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4.1.3. EKONOMI 

Tabell 5 nedan visar priserna för de olika typerna av solceller, inklusive växelriktare och 
installationskostnad från företaget Direct Energy.  Priserna har använts som utgångspunkt för 
att beräkna kostnaden för installation samt i multikriterieanalysen för att utvärdera den 
ekonomiska aspekten av de olika solcellerna.  

Solceller Pris [SEK/kWt] 

Monokristallina 16 000 
Polykristallina 15 000  
Tunnfilm 19 000  
Tabell 5: Pris per kilowatt toppeffekt baserat på typ av solcell 

 

I tabell 6 presenteras grundinvesteringen för de olika alternativen samt de olika solcellstyperna. 
Tabellen visar att polykristallina överlag är den solcellstyp som innebär lägst grundinvestering 
och tunnfilm innebär högst. Detta med undantag för alternativ 2 där tunnfilm är lägst vilket 
förklaras i att detta val innebär lägre toppeffekt i systemet.  

 

Pris [kSEK] Alt 1.  Alt 2.  Alt 3.  Alt 4 

Monokristallin 301  1 225  36 222 

Polykristallin 286 1 066 31 208  

Tunnfilm 345 981 42  247  

Tabell 6: Totalkostnad för de alternativ som tagits fram 
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4.2 INVESTERINGSKALKYL 

Figur 18 visar hur stort nettonuvärde som erhölls för de fyra alternativen och de tre typerna av 
solceller.  Tunnfilmssolceller visar sig vara minst lönsamt att investera i, då nettonuvärdet blir 
lägre för samtliga alternativ i jämförelse med de kristallina solcellerna. Det är svårt att utläsa 
från figur 18 vilken av polykristallina eller monokristallina solceller som skapar störst 
lönsamhet.  Lönsamheten beror på vilken typ av nettodebitering som införs och hur stor yta 
solcellerna ska installeras på. Monokristallina solceller fick något större nettonuvärde än 
polykristallina solceller i alternativ 2. Detta beror på att de har högre verkningsgrad än 
polykristallina solceller och genererar därmed mer el på den givna ytan.  

 

 

Figur 18: Nettonuvärde för de olika alternativen 
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Figur 19 visar återbetalningstiden för solcellerna enligt pay-back-metoden. Tunnfilmssolceller 
var även här det minst lönsamma alternativet med längst återbetalningstid. Figur 19 visar på att 
i princip samtliga fall fick polykristallina solceller kortare återbetalningstid än monokristallina 
solceller.  Nettodebiteringen avgör tydligt återbetalningstiden, då denna varierar lite vid årsvis 
nettodebitering för de olika solcellstyperna. Detta visas tydligt i figur 19 där de gröna staplarnas 
längd motsvarar återbetalningstiden för årsvis nettodebitering. 

 

Figur 19: Återbetalningstid för de olika alternativen 

En skillnad mellan figur 18 och 19 är att alternativ 3 och 4 leder till minst lönsamhet enligt 
nuvärdesmetoden samtidigt som återbetalningstiden är kortast. Detta beror på att i dessa fall så 
värderades all el lika högt, därmed blir all el lika mycket värd. I kontrast mot att då 
nettodebitering inte sker eller endast per månad så värderas all el eller överskottselen till 50 
öre/kWh. Det är även detta som gör att återbetalningstiden för alternativ 3 och 4 är oberoende 
av om nettodebitering sker eller ej.  
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4.3 MULTIKRITERIANALYS 

4.3.1 UTSLÄPP UNDER EN LIVSCYKEL 

MKA:n jämförde miljöeffekterna av polykristallina och monokristallina solceller samt 
tunnfilmssolceller (CdTe). Utsläppen under solcellernas livscykel av växthusgaser, NOx, SOx samt 
vissa tungmetaller jämfördes. Även begreppet Energy Payback Time (EPBT) utreddes. EPBT 
syftar till att beskriva hur många år det krävs tills solcellerna har producerat lika stor mängd 
energi som det krävs för att tillverka dem.  

 

 
Växthusgaser 

[kg CO2 
eq2/Wh] 

NOx 
[kg/GWh] 

Sox 
[kg/GWh] 

Ni 
[g/GWh] 

Cr 
[g/GWh] 

Cd 
[g/GWh] 

Energy 
Payback 

Time 
[år]3 

Poly-
Si 

32 58 80 14 3,5 0,9 2,2 

Mono-
Si 

35 60 90 17 4 0,9 2,7 

CdTe 21 40 70 8 1,5 0,3 1 
Tabell 7, visar utsläppen under solcellernas livscykel från brytning av material till återvinning. Källa: 
Statistik från Vasilis (2008)  

Utsläpp av andra tungmetaller, exempelvis kvicksilver och arsenik, är väldigt små för solceller i 
jämförelse med fossila bränslen.  Tunnfilssolceller (CdTe) medför utsläpp av kadmium på ca 0,3 
g/GWh, jämfört med utsläppen orsakade av oljeförbränning som ligger runt 43,3 g/GWh, för 
fallet södra Europa. (Vasilis, 2008) 

Siffrorna i tabell 7 har baserats på statistik från år 2004, på en solcellsanläggning i södra Europa 
med en instrålning på 1700 kWh/m2 och år, med 30 års livstid samt 80 % prestationsgrad vid 
takinstallation. Prestationsgraden tar hänsyn till effekter från skuggning, snö, värmeförluster 
samt förluster vid konverteringen av likström till växelström 

Solcellerna rankades under kriteriet utsläpp, efter hur stora utsläpp de ger upphov till enligt 
tabell 7. Ur tabell 7 kan utläsas att tunnfilmssolceller orsakar minst utsläpp av samtliga ämnen 
under dess livscykel. Därefter kommer polykristallina solceller, tätt följd av monokristallina 
solceller.  

 

4.1.2 ÅTGÅNGEN AV NATURRESURSER 

Under kriteriet naturresursförbrukning rankades tunnfilmssolceller lägst. Tunnfilmsolceller 
bedömdes som ett mer osäkert alternativ än de kristallina solcellerna, eftersom de kräver vissa 
metaller som finns i begränsad mängd på jorden. Kisel är en resurs som finns i stora kvantiter på 
jorden, därför finns det ingen risk att detta material tar slut i framtiden. Monokristallina och 
polykristallina solceller rankades lika högt eftersom samma teknik används för framställningen 
av båda, se 2.2 Miljöpåverkan för mer ingående beskrivning. 

 

                                                             
2 Koldioxidekvivalenter 
3 Källa: Vasilis (2006) 
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4.3.2 SOCIAL ASPEKT AV SOLCELLER 

Den sociala aspekten vid installation av solceller är viktigt att ta hänsyn till. Att ge de boende 
möjlighet att uttrycka sin åsikt om solceller och aktivt delta i installationsprocessen skapar goda 
förutsättningar för att integrera solceller på byggnader. De olika alternativen tilldelades inget 
värde under påverkan på landskapsbilden. Detta beror på att det ansågs att de olika solcellerna 
inte kan jämföras gentemot varandra ur exempelvis estetiskt perspektiv, se 2.2 Miljöpåverkan 
för mer ingående beskrivning. 

4.3.3. EKONOMISK ASPEKT AV SOLCELLER 

Polykristallina solceller är i dagsläget det alternativ med lägst pris per kWt. Monokristallina 
solceller kostar lite mer än dessa solceller, medan tunnfilmssolceller är det i särklass dyraste 
alternativet per kWt, se tabell 4. Detta gör att polykristallina solceller är den mest 
kostnadseffektiva lösningen.  

4.3.4 UTFÖRANDEMATRIS 

Resultatet från tabell 8 är att polykristallina solceller är mest lämpligt ur ett 
hållbarhetsperspektiv. Dock är skillnaderna mellan de olika solcellerna mycket små i samtliga 
kategorier, och alla alternativ bör klassas som hållbara i jämförelse med andra energislag.   

Tabell 8, visar utsläppen under solcellernas livscykel från brytning av materi al till återvinning. Källa: 
Statistik från Vasilis 2008 och 2006 

  

Solceller Utsläpp Naturresursförbrukning Påverkan på 
landskapsbild 

Ekonomi Summa 

Monokristallina 1 3 - 2 6 
Polykristallina 2 3 - 3 8 
Tunnfilm 3 2 - 1 6 
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4.4 KÄNSLIGHETSANALYS 

Känsligheten på undersökningen har testats i tre olika aspekter. Dessa tre aspekter är: 
Fall a) Investeringskostnad 
Fall b) Energianvändning i byggnaden 
Fall c) Elpris 

Figurer 20-22 visar hur de olika känslighetsparametrarna, a, b och c påverkar nettonuvärdet av 
de olika alternativen 1 till 4. Den streckade linjen utgör basfallet, vilken resterande utfall bör 
jämföras med. Basfallet är alltså det nettonuvärde som presenteras i figur 18. Minustecknet i 
figuren visar att parametern ifråga minskas och plustecken avser en ökning. För att se 
förändringen av parametrar, se 3.6 Känslighetsanalys. Exempel på hur figurerna skall utläsas: 

 

4.4.1 MONOKRISTALLINA SOLCELLER 

Ur figur 20 kan utläsas att nettodebiteringen påverkar lönsamheten mycket för monokristallina 
solceller. I alternativ 2, då ett stort antal solceller installeras, visar figur 20 att systemet blir mer 
känsligt för både positiva och negativa förändringar. Vid mindre investeringar, såsom för 
alternativ 3 och 4 är modellen mindre känsligt för förändringar då det sker mycket liten 
avvikelse från basfallet.  

 

Figur 20: Känslighet och nettonuvärde för monokristallina solceller 
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Figur 20, vilken avser monokristallina solceller. Den mittersta sektionen av figuren där 
nettodebiteringen sker månadsvis samt alternativ 2 (de gröna linjerna). Den streckade linjen i figuren 
avser resultatet i rapporten och den heldragna är variationerna i känslighetsanalysen. Utifrån detta så 
påvisas den största variationen i känslighetsanalysen för detta fall ske vid en lägre energianvändning. 
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4.4.2 POLYKRISTALLINA SOLCELLER 

Liksom i figur 20 visar figur 21 att stora investeringar orsakar stor risk, varpå alternativ 2 visar 
på störst variation. En markant skillnad mellan dessa figurer är att i figur 20 minskas inte 
nettonuvärdet lika mycket för alternativ 2, månadsvis nettodebitering. Ur figur 21 kan också 
utläsas att elpriset är den faktor som lönsamheten är mest beroende av, då mest förändring från 
basfallet sker.   

 

 

Figur 21: Känslighet, nettonuvärde, Polykristallina 
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4.4.3 TUNNFILMSOLCELLER 

Figur 22 som visar känsligheten för tunnfilmsolceller påvisar samma mönster som figur 20 och 
21, där alternativ 2 är mest känslig för förändring. Däremot vid jämförelse inses att 
tunnfilmssolceller är betydligt mindre lönsamt än kristallina solceller, vilket även var väntat. 

 

 

Figur 22: Känslighet, nettonuvärde, tunnfilm 

 

4.4.4 SAMMANFATTNING KÄNSLIGHETSANALYS 

De tre olika figurerna ovan påvisar tydligt att elpriset är den parameter som ger störst inverkan 
på den ekonomiska lönsamheten i projektet. Detta med undantag från monokristallina solceller 
där lönsamheten är som lägst då installationen av solceller maximeras och elbehovet i 
byggnaden minskas. Detta var något som undersöktes noga, för att utesluta räknefel. Utfallet av 
detta kan bero på att överskottselen säljs till ett mycket lägre pris än vad den värdesätts för vid 
en årsvis nettodebitering. Då lönsamheten ska maximeras, påvisar detta att elen som genereras 
av anläggningen i första hand ska vara mindre eller lika stor som den el som köps in på den 
perioden som nettodebitering sker. Känslighetsanalysen visar även att de fyra olika alternativ 
att installera solcellerna påverkas på liknande sätt av störningarna i modellen. Ändringen från 
basfallet ökar ju större anläggningens storlek är, vilket visas tydligt i alternativ 2 i samtliga fall.  
Därmed är risken för förluster större ju större investeringar som görs. 
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5. DISKUSSION 

Rapporten bygger på väldigt få givna indata, exempelvis saknas given information om 
elförbrukning i fastigheten, en faktor som var avgörande för utfallet av resultatet. Detta gör att 
de värden rapporten presenterar inte bör användas som exakta mått utan snarare som 
indikatorer på konsekvenserna av en installation av solceller. Ett indata som kan ha gett upphov 
till felkälla var att sätta parametern såld el till konstant 0,5 kr under loppet av 30 år. Denna 
parameter bör ändras under denna period, men då det är svårt att förutsäga dess förändring 
valdes denna parameter till en konstant. Hur denna parameter kommer att förändras beror även 
på formen för nettodebiteringen som troligtvis införs och nettodebitering medför att mängden el 
som säljs till det lägre priset minskar kraftigt. För att beräkna den el som genereras från 
solcellerna användes programmet Solelekonomi, vars val kan styrkas i och med de beräkningar 
som sker i detta program antas ha högre pålitlighet än om författarna gjort ett eget program. De 
data som programmet använder är på timbasis, vilket medför 8 760 beräkningar per år, vilket 
hade utgjort en stor potentiell felkälla. 

Resultaten visar att tunnfilmsolceller är minst lönsamt att installera. Detta illustreras bland 
annat i figur 18 där nettonuvärdet blir mycket mindre än för övriga solceller. Generellt är 
kristallina solceller mer lönsamt att installera, både poly- och monokristallina ger stor 
avkastning se figur 18. Figur 18 visar även att det finns ett samband mellan avkastningen från 
investeringen och storleken på investeringen, ju större investering desto mer lönsamt blir 
solcellerna. Däremot tyder känslighetsanalysen på att det också innebär större risker, då 
förändringar i systemet ger större utfall.   

Basfallets utfall beror till stor del av att elpriset antas öka hela den ekonomiska livslängden. 
Energimyndigheten (2013) prognostiserar att elpriset år 2020 kommer vara 195 öre per kWh, 
medan priset vid samma tidpunkt i denna rapport ligger på 168 öre, vilket visar att i början av 
beräkningsperioden är elpriset lågt räknat. Vid tidpunkten år 2030 förutspår 
Energimyndigheten att elpriset är 215 öre jämfört med framräknade 230 öre. Detta påvisar en 
brist i modellen som tros bero på den linjära modelleringen av elpriset. Känslighetsanalysen 
visar på att det i dagsläget är på gränsen till lönsamt att installera solceller, oavsett om elpriset 
inte stiger enligt förväntade takt, förutsatt att det sker årsvis nettodebitering. Lönsamheten är 
inte hotad av ökade investeringskostnader för solceller, utan elpriset och formen för 
nettodebitering är de två viktigaste faktorerna för lönsamhet undersökta i denna rapport.  

Även formen på nettodebitering är en viktig faktor för storleken på lönsamheten. Vid 
nettodebitering är det viktigt att den använda elen ej överstiger den producerade elen, eftersom 
överskottselen säljs till ett mycket lägre pris. Huruvida nettodebitering faktiskt införs är i 
nuläget oklart, och helt avgörande för lönsamheten för solceller. Om det införs finns även 
osäkerheter kring vem som ska betala den energiskatt som tillkommer. Även bidragen till 
solceller håller på att fasas ut, allteftersom det blir mer lönsamt att installera solceller. Bidragen 
har fungerat som incitament till att installera solceller, och sannolikheten för att regeringen 
instiftar andra åtgärder att stödja solceller är stor. Däremot är det oklart om detta incitament 
kommer att vara i form av bidrag i framtiden, då investeringar i solceller kommer att kunna bära 
sin egen kostnad.  

Lagar och regler spelar stor roll vid investeringen i solceller. Det finns en väldigt stor osäkerhet 
kring huruvida ett fastighetsbolag som småskaligt implementerar förnybar energi, exempelvis i 
form av solceller, kan anses yrkesmässigt leverera el och således bli skatteskyldiga. Skatter 
minskar lönsamheten väldigt mycket eftersom energiskatten ligger idag på 36 öre per kWh. Vid 
införandet av nettodebitering föreligger en risk att en småskalig elproducent blir skatteskyldig. 
Ifall om detta innebär att ett fastighetsbolag måste betala energiskatt på den genererade elen är 
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oklart och beror antagligen på hur den genererade elen används. Detta har inte tagits hänsyn till 
i denna rapport, och minskar den förväntade lönsamheten för solcellerna. Energiskatten har 
bortsetts ifrån eftersom hur utformningen av nettodebitering kommer att ske och 
energimarknadens utformning är svårt att förutse. För att undvika energiskatt bör eventuell 
elen som genereras och används till hushållsel ej särdebiteras utan ingå i hyran och sedan bör 
den yta som används till solceller inte överstiga 313 m2 som framkom från litteraturstudien. El 
som används till driftel bör också befrias från energiskatt. 

Resultatet av multikriterieanalysen var att solceller ur ett miljömässigt perspektiv är väldigt bra 
då de orsakar låga utsläpp av växthusgaser, svavel- och kvävehaltiga ämnen samt tungmetaller. 
Bäst var polykristallina solceller ur ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Dock kan alla typer av 
solceller ses som långsiktigt hållbara i ett ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.  
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6. SLUTSATS 

Slutsatsen av rapporten är att solceller anses som en lönsam investering. Den typ av solcell som 
visades vara mest hållbar och vinstgivande är polykristallina solceller. Det finns många faktorer 
som påverkar lönsamheten, där lagar och regler anses påverka mer än begränsningar från själva 
tekniken. Rapporten pekar på att den viktigaste faktorn för att öka avkastningen är vad som sker 
med nettodebitering i framtiden. Därför bör Svenska Bostäder invänta rapporten från 
Finansdepartementet, som behandlar införandet av årsvis eller månadsvis nettodebitering. 
Utfallet av denna rapport är att installering av solceller bör maximeras, för att få högsta möjliga 
avkastning. För att den el som genereras ska undkomma energiskatt bör den ingå i hyran och till 
driftel.  

Storleken på lönsamheten är dock väldigt beroende av flera parameterar, såsom ett fortsatt 
ökande elpris. Samtidigt som avkastningen ökar vid större investeringar leder till också till 
större risker för förluster. På grund av dessa osäkerheter är det svårt att avgöra vilket storlek en 
solcellsanläggning bör ha. 

6.1 FRAMTIDA ARBETEN 

Bristande lönsamhet är inte vad som stoppar solcellernas framväxt, utan det största hindret är 
lagar och regler inom området. Hur nettodebitering införs och på vilken el som energiskatt ska 
betalas är mer avgörande för lönsamheten än tekniken i sig. Därför föreslås vidare forskning 
inom detta område hur regler och lagra kan förbättras, för att stödja småskalig elproduktion 
från solceller vilket kan vara en viktig del i skapandet av en hållbar utveckling inom 
energisektorn. 

I rapporten har solceller inte jämförts med andra förnybara energikällor såsom vattenkraft och 
vindkraft gällande faktorer som påverkan på miljö och kostnad kontra hur mycket el som de 
genererar. Som en del av hållbar utveckling är det av intresse att genomföra vidare arbeten inom 
detta område.  
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APPENDIX 1. – RITNING HUS 7 
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APPENDIX 2. –  UPPSKATTNING FÖRBRUKNING AV 
DRIFTEL SAMT DEN TOTALA HUSHÅLLS-SAMT DRIFTEL 

Siffror för BOA och LOA har tagits från detaljplanen för huset ifråga och elanvändningen har 
beräknats med hjälp av ekvation 1 och 2 för de olika alternativen som tagits fram i rapporten. 
Där BOA avser bruksarean för boutrymmen i en byggnad och LOA lokalutrymmen i en byggnad. 
Insättning av BOA och LOA i ekvation 1 och 2 ger följande resultat i tabell 9. Där Edrift avser den 
el som krävs för driftelen och Etotal den el som krävs totalt i byggnaden. I ekvation 1 och 2 så 
användes medelvärdet av riktvärdena som Sveby presenterat.  

Hus BOA LOA Edrift Etotal 

Hus 7 2535 709 14180 90230 

Tabell 9: Resultat av Driftel samt drift- och hushållsel 
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APPENDIX 3 –  UPPSKATTNING AV ANTALET SOLCELLER 

 
  

Figur 23: Beräkning av längden där solceller kan placeras, röd rektangel - stående solceller, blå 
rektangel - liggande solceller 
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Takdimension Hus 7 

Dimensionerna är tagna från figur 23 

Bredd 

        {           }         

Längden på fyrkanterna 

5,7; 5,1; 3,75   28,5; 25,5; 18,75 m  

Trekant med 1,3 bredd 

1,1; 0,75   5,5m; 3,75 m 

Bred fyrkant 

1,7*1,1   8,5*5,5 m 

Beräkning av maximalt antal solceller 

 

Orientering Sida 
Längd 

[m] 
Bredd 

[m] 

Antal 
solceller på 
bredden [st] 

på längden 
[st] 

totalt 
[st] 

Stående 1 6,5 28,5 3 28 84 

 
1 8,5 5,5 5 5 25 

 
2 6,5 18,75 3 18 54 

 
3 6,5 25,5 3 25 75 

Liggande 1 6,5 28,5 6 16 96 

 
1 8,5 5,5 3 8 24 

 
2 6,5 18,75 6 11 66 

 
3 6,5 25,5 6 15 90 

Tabell 10: Sammanställning av antalet solceller för kristallina med dimensionen 1*1,7 m  

Stående totalt = 238 
Liggande totalt = 276 

Orientering Sida 
Längd 

[m] 
Bredd 

[m] 

Antal 
solceller på 
bredden [st] 

på längden 
[st] 

totalt 
[st] 

Stående 1 6,5 28,5 5 36 180 

 
1 8,5 5,5 7 7 49 

 
2 6,5 18,75 5 23 115 

 
3 6,5 25,5 5 32 160 

Liggande 1 6,5 28,5 8 23 184 

 
1 8,5 5,5 10 4 40 

 
2 6,5 18,75 8 15 120 

 
3 6,5 25,5 8 21 168 

Tabell 11: Sammanställning av antalet solceller för tunnfilm med dime nsionen 0,8*1,2 m 

Stående totalt = 504 
Liggande totalt = 512 
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APPENDIX 4 –  RESULTAT FRÅN SOLELEKONOMI  

Monokristallin – alternativ 1 

Plats: Stockholm  
Azimutvinkel: 0°  
Lutningsvinkel: 0°  
Antal moduler: 68  
Modulernas toppeffekt: 277,42 Wp  
Systemets toppeffekt: 18864,56 Wp  
Total area: 115,6 m²  

Elproduktion och elanvändning 

Årlig produktion: 14105 kWh  
Performance ratio: 76 %  
Normaliserad produktion: 0,75 kWh/Wp  

Månad Instrålning 
Från 
panel 

Från 
växelriktare 

Elanvändning 
Sparad 
köpt el 

Från 
elnätet 

Till 
elnätet 

 
[kWh/m2] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] 

Januari 11 166 134 1204 132 1073 2 

Februari 18 296 240 1088 210 877 30 

Mars 65 1105 895 1204 404 800 491 

April 133 2349 1903 1165 558 608 1345 

Maj 147 2643 2141 1204 648 556 1493 

Juni 189 3402 2756 1165 698 467 2057 

Juli 154 2779 2251 1204 691 513 1560 

Augusti 138 2455 1988 1204 613 591 1375 

September 76 1324 1073 1165 460 705 612 

Oktober 37 616 499 1204 316 888 183 

November 14 204 166 1165 154 1011 11 

December 5 74 60 1204 60 1144 0 

Totalt 987 17414 14105 14180 4945 9235 9160 
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Polykristallin – alternativ 1 

Plats: Stockholm  
Azimutvinkel: 0°  
Lutningsvinkel: 0°  
Antal moduler: 74  
Modulernas toppeffekt: 257 Wp  
Systemets toppeffekt: 19018 Wp  
Total area: 125,8 m²  

Elproduktion och elanvändning 

Årlig produktion: 14220 kWh  
Performance ratio: 76 %  
Normaliserad produktion: 0,75 kWh/Wp  

Månad Instrålning 
Från 
panel 

Från 
växelriktare 

Elanvändning 
Sparad 
köpt el 

Från 
elnätet 

Till 
elnätet 

 
[kWh/m2] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] 

Januari 11 167 135 1204 133 1072 3 

Februari 18 299 242 1088 211 876 31 

Mars 65 1114 902 1204 405 799 497 

April 133 2369 1919 1165 558 607 1360 

Maj 147 2665 2158 1204 649 556 1510 

Juni 189 3430 2778 1165 699 466 2079 

Juli 154 2801 2269 1204 692 512 1577 

Augusti 138 2475 2005 1204 614 590 1391 

September 76 1335 1081 1165 461 704 620 

Oktober 37 621 503 1204 317 887 186 

November 14 206 167 1165 155 1010 12 

December 5 74 60 1204 60 1144 0 

Totalt 987 17555 14220 14180 4955 9225 9265 
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Tunnfilm – alternativ 1 

Plats: Stockholm  
Azimutvinkel: 0°  
Lutningsvinkel: 0°  
Antal moduler: 188  
Modulernas toppeffekt: 100,82 Wp  
Systemets toppeffekt: 18954,54 Wp  
Total area: 180,48 m²  

Elproduktion och elanvändning 

Årlig produktion: 14172 kWh  
Performance ratio: 76 %  
Normaliserad produktion: 0,75 kWh/Wp  

Månad Instrålning 
Från 
panel 

Från 
växelriktare 

Elanvändning 
Sparad 
köpt el 

Från 
elnätet 

Till 
elnätet 

 
[kWh/m2] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] 

Januari 11 166 135 1204 132 1072 2 

Februari 18 298 241 1088 211 877 30 

Mars 65 1110 899 1204 405 799 494 

April 133 2361 1912 1165 558 608 1354 

Maj 147 2656 2151 1204 648 556 1503 

Juni 189 3418 2769 1165 699 467 2070 

Juli 154 2792 2262 1204 692 513 1570 

Augusti 138 2467 1998 1204 614 591 1384 

September 76 1330 1078 1165 461 705 617 

Oktober 37 619 501 1204 317 888 185 

November 14 205 166 1165 155 1011 12 

December 5 74 60 1204 60 1144 0 

Totalt 987 17497 14172 14180 4951 9229 9221 
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Monokristallina – alternativ 2 

Plats: Stockholm  
Azimutvinkel: 0°  
Lutningsvinkel: 0°  
Antal moduler: 276  
Modulernas toppeffekt: 277,42 Wp  
Systemets toppeffekt: 76 567,92 Wp  
Total area: 469,2 m²  

Elproduktion och elanvändning 

Årlig produktion: 57251 kWh  
Performance ratio: 76 %  
Normaliserad produktion: 0,75 kWh/Wp  

Månad Instrålning 
Från 
panel 

Från 
växelriktare 

Elanvändning 
Sparad 
köpt el 

Från 
elnätet 

Till 
elnätet 

 
[kWh/m2] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] 

Januari 11 672 544 7663 544 7119 0 

Februari 18 1203 974 6922 951 5971 24 

Mars 65 4485 3633 7663 2204 5460 1429 

April 133 9536 7724 7416 3311 4105 4413 

Maj 147 10729 8690 7663 3764 3899 4926 

Juni 189 13808 11184 7416 4131 3285 7053 

Juli 154 11279 9136 7663 4049 3614 5086 

Augusti 138 9964 8071 7663 3627 4036 4444 

September 76 5375 4353 7416 2617 4799 1736 

Oktober 37 2500 2025 7663 1635 6029 390 

November 14 830 672 7416 666 6750 6 

December 5 300 243 7663 243 7420 0 

Totalt 987 70680 57251 90230 27742 62488 29508 
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Polykristallina – alternativ 2 

Plats: Stockholm  
Azimutvinkel: 0°  
Lutningsvinkel: 0°  
Antal moduler: 276  
Modulernas toppeffekt: 257 Wp  
Systemets toppeffekt: 70932 Wp  
Total area: 469,2 m²  

Elproduktion och elanvändning 

Årlig produktion: 53037 kWh  
Performance ratio: 76 %  
Normaliserad produktion: 0,75 kWh/Wp  

Månad Instrålning 
Från 
panel 

Från 
växelriktare 

Elanvändning 
Sparad 
köpt el 

Från 
elnätet 

Till 
elnätet 

 
[kWh/m2] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] 

Januari 11 623 504 7663 504 7159 0 

Februari 18 1114 903 6922 889 6033 14 

Mars 65 4155 3365 7663 2139 5524 1226 

April 133 8834 7155 7416 3264 4153 3892 

Maj 147 9939 8051 7663 3697 3966 4354 

Juni 189 12792 10361 7416 4065 3351 6296 

Juli 154 10449 8463 7663 3977 3687 4487 

Augusti 138 9231 7477 7663 3571 4093 3906 

September 76 4979 4033 7416 2552 4864 1481 

Oktober 37 2316 1876 7663 1569 6094 307 

November 14 769 623 7416 619 6797 3 

December 5 278 225 7663 225 7438 0 

Totalt 987 65477 53037 90230 27071 63159 25966 
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Tunnfilm – alternativ 2 

Plats: Stockholm  
Azimutvinkel: 0°  
Lutningsvinkel: 0°  
Antal moduler: 512  
Modulernas toppeffekt: 100,82 Wp  
Systemets toppeffekt: 51620,86 Wp  
Total area: 491,52 m²  

Elproduktion och elanvändning 

Årlig produktion: 38597 kWh  
Performance ratio: 76 %  
Normaliserad produktion: 0,75 kWh/Wp  

Månad Instrålning 
Från 
panel 

Från 
växelriktare 

Elanvändning 
Sparad 
köpt el 

Från 
elnätet 

Till 
elnätet 

 
[kWh/m2] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] 

Januari 11 453 367 7663 367 7296 0 

Februari 18 811 657 6922 657 6265 0 

Mars 65 3024 2449 7663 1845 5819 605 

April 133 6429 5207 7416 3039 4377 2169 

Maj 147 7233 5859 7663 3367 4296 2492 

Juni 189 9309 7540 7416 3795 3621 3745 

Juli 154 7604 6159 7663 3641 4022 2518 

Augusti 138 6718 5441 7663 3290 4374 2152 

September 76 3623 2935 7416 2262 5155 673 

Oktober 37 1685 1365 7663 1275 6388 90 

November 14 559 453 7416 453 6963 0 

December 5 202 164 7663 164 7500 0 

Totalt 987 47651 38597 90230 24154 66076 14443 
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Monokristallina – alternativ 3 

Plats: Stockholm  
Azimutvinkel: 0°  
Lutningsvinkel: 0°  
Antal moduler: 8  
Modulernas toppeffekt: 277,42 Wp  
Systemets toppeffekt: 2219,36 Wp  
Total area: 13,6 m²  

Elproduktion och elanvändning 

Årlig produktion: 1659 kWh  
Performance ratio: 76 %  
Normaliserad produktion: 0,75 kWh/Wp  

Månad Instrålning 
Från 

panel 
Från 

växelriktare 
Elanvändning 

Sparad 
köpt el 

Från 
elnätet 

Till 
elnätet 

 
[kWh/m2] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] 

Januari 11 19 16 1204 16 1189 0 

Februari 18 35 28 1088 28 1060 0 

Mars 65 130 105 1204 105 1099 0 

April 133 276 224 1165 224 942 0 

Maj 147 311 252 1204 252 952 0 

Juni 189 400 324 1165 324 841 0 

Juli 154 327 265 1204 265 940 0 

Augusti 138 289 234 1204 234 970 0 

September 76 156 126 1165 126 1039 0 

Oktober 37 72 59 1204 59 1146 0 

November 14 24 19 1165 19 1146 0 

December 5 9 7 1204 7 1197 0 

Totalt 987 2049 1659 14180 1659 12521 0 

 

  



Sida 63 av 69 
 

Polykristallin – alternativ 3 

Plats: Stockholm  
Azimutvinkel: 0°  
Lutningsvinkel: 0°  
Antal moduler: 8  
Modulernas toppeffekt: 257 Wp  
Systemets toppeffekt: 2056 Wp  
Total area: 13,6 m²  

Elproduktion och elanvändning 

Årlig produktion: 1537 kWh  
Performance ratio: 76 %  
Normaliserad produktion: 0,75 kWh/Wp  

Månad Instrålning 
Från 

panel 
Från 

växelriktare 
Elanvändning 

Sparad 
köpt el 

Från 
elnätet 

Till 
elnätet 

 
[kWh/m2] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] 

Januari 11 18 15 1204 15 1190 0 

Februari 18 32 26 1088 26 1062 0 

Mars 65 120 98 1204 98 1107 0 

April 133 256 207 1165 207 958 0 

Maj 147 288 233 1204 233 971 0 

Juni 189 371 300 1165 300 865 0 

Juli 154 303 245 1204 245 959 0 

Augusti 138 268 217 1204 217 988 0 

September 76 144 117 1165 117 1049 0 

Oktober 37 67 54 1204 54 1150 0 

November 14 22 18 1165 18 1147 0 

December 5 8 7 1204 7 1198 0 

Totalt 987 1898 1537 14180 1537 12643 0 
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Tunnfilm – alternativ 3  

Plats: Stockholm  
Azimutvinkel: 0°  
Lutningsvinkel: 0°  
Antal moduler: 22  
Modulernas toppeffekt: 100,82 Wp  
Systemets toppeffekt: 2218,08 Wp  
Total area: 21,12 m²  

Elproduktion och elanvändning 

Årlig produktion: 1658 kWh  
Performance ratio: 76 %  
Normaliserad produktion: 0,75 kWh/Wp  

Månad Instrålning 
Från 

panel 
Från 

växelriktare 
Elanvändning 

Sparad 
köpt el 

Från 
elnätet 

Till 
elnätet 

 
[kWh/m2] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] 

Januari 11 19 16 1204 16 1189 0 

Februari 18 35 28 1088 28 1060 0 

Mars 65 130 105 1204 105 1099 0 

April 133 276 224 1165 224 942 0 

Maj 147 311 252 1204 252 953 0 

Juni 189 400 324 1165 324 842 0 

Juli 154 327 265 1204 265 940 0 

Augusti 138 289 234 1204 234 971 0 

September 76 156 126 1165 126 1039 0 

Oktober 37 72 59 1204 59 1146 0 

November 14 24 19 1165 19 1146 0 

December 5 9 7 1204 7 1197 0 

Totalt 987 2048 1658 14180 1658 12522 0 
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Monokristallina – alternativ 4 

Plats: Stockholm  
Azimutvinkel: 0°  
Lutningsvinkel: 0°  
Antal moduler: 50  
Modulernas toppeffekt: 277,42 Wp  
Systemets toppeffekt: 13871 Wp  
Total area: 85 m²  

Elproduktion och elanvändning 

Årlig produktion: 10371 kWh  
Performance ratio: 76 %  
Normaliserad produktion: 0,75 kWh/Wp  

Månad Instrålning 
Från 
panel 

Från 
växelriktare 

Elanvändning 
Sparad 
köpt el 

Från 
elnätet 

Till 
elnätet 

 
[kWh/m2] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] 

Januari 11 122 99 7663 99 7565 0 

Februari 18 218 177 6922 177 6745 0 

Mars 65 812 658 7663 658 7005 0 

April 133 1728 1399 7416 1399 6017 0 

Maj 147 1944 1574 7663 1574 6089 0 

Juni 189 2501 2026 7416 2026 5390 0 

Juli 154 2043 1655 7663 1655 6008 0 

Augusti 138 1805 1462 7663 1462 6201 0 

September 76 974 789 7416 789 6627 0 

Oktober 37 453 367 7663 367 7297 0 

November 14 150 122 7416 122 7294 0 

December 5 54 44 7663 44 7619 0 

Totalt 987 12804 10371 90230 10371 79859 0 
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Polykristallina – alternativ 4 

Plats: Stockholm  
Azimutvinkel: 0°  
Lutningsvinkel: 0°  
Antal moduler: 54  
Modulernas toppeffekt: 257 Wp  
Systemets toppeffekt: 13878 Wp  
Total area: 91,8 m²  

Elproduktion och elanvändning 

Årlig produktion: 10377 kWh  
Performance ratio: 76 %  
Normaliserad produktion: 0,75 kWh/Wp  

Månad Instrålning 
Från 
panel 

Från 
växelriktare 

Elanvändning 
Sparad 
köpt el 

Från 
elnätet 

Till 
elnätet 

 
[kWh/m2] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] 

Januari 11 122 99 7663 99 7565 0 

Februari 18 218 177 6922 177 6745 0 

Mars 65 813 658 7663 658 7005 0 

April 133 1728 1400 7416 1400 6016 0 

Maj 147 1945 1575 7663 1575 6088 0 

Juni 189 2503 2027 7416 2027 5389 0 

Juli 154 2044 1656 7663 1656 6008 0 

Augusti 138 1806 1463 7663 1463 6201 0 

September 76 974 789 7416 789 6627 0 

Oktober 37 453 367 7663 367 7296 0 

November 14 150 122 7416 122 7294 0 

December 5 54 44 7663 44 7619 0 

Totalt 987 12811 10377 90230 10377 79853 0 
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Tunnfilm – alternativ 4 

Plats: Stockholm  
Azimutvinkel: 0°  
Lutningsvinkel: 0°  
Antal moduler: 129  
Modulernas toppeffekt: 100,82 Wp  
Systemets toppeffekt: 13 006,04 Wp  
Total area: 123,84 m²  

Elproduktion och elanvändning 

Årlig produktion: 9725 kWh  
Performance ratio: 76 %  
Normaliserad produktion: 0,75 kWh/Wp  

Månad Instrålning 
Från 
panel 

Från 
växelriktare 

Elanvändning 
Sparad 
köpt el 

Från 
elnätet 

Till 
elnätet 

 
[kWh/m2] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] 

Januari 11 114 92 7663 92 7571 0 

Februari 18 204 166 6922 166 6756 0 

Mars 65 762 617 7663 617 7046 0 

April 133 1620 1312 7416 1312 6104 0 

Maj 147 1822 1476 7663 1476 6187 0 

Juni 189 2345 1900 7416 1900 5516 0 

Juli 154 1916 1552 7663 1552 6112 0 

Augusti 138 1693 1371 7663 1371 6292 0 

September 76 913 739 7416 739 6677 0 

Oktober 37 425 344 7663 344 7319 0 

November 14 141 114 7416 114 7302 0 

December 5 51 41 7663 41 7622 0 

Totalt 987 12006 9725 90230 9725 80505 0 
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APPENDIX 5 –  SAMMANSTÄLLNING SOLCELLER 

 

Märke Typ Wt Yta [m2] Wt/m2 

Panasonic4 Högpresterande 250 1,386 180,3752 

SunTech4 Monokristallin 250 1,3 192,3077 

Yingu Solar4 Monokristallin 270 1,6335 165,2893 

IBC Solar4 Monokristallin 255 1,643 155,2039 

IBC Solar4 Monokristallin 255 1,67 152,6946 

Schüco5 Monokristallin 255 1,695 150,4425 

SunTech4 Polykrystallin 250 1,62688 153,6684 

Sharp6 Polykrystallin 250 1,64 152,439 

Schüco5 Polykrystallin 245 1,611 152,0795 

Eoplly4 Polykrystallin 245 1,627 150,5839 

Yingu Solar4 Polykrystallin 245 1,6335 149,9847 

IBC Solar4 Polykrystallin 250 1,67 149,7006 

Solibro4 Tunnfilm 120 0,9395 127,7275 

Sharp6 Tunnfilm 135 1,4 96,42857 

Schüco5 Tunnfilm 130 1,43 90,90909 

Tabell 12: Toppeffekt, yta, toppeffekt/yta för ett urval av fabrikat  

 

 

                                                             
4 Källa: Direct Energy, 2012 
5 Källa: Schüco Sverige, 2013 
6 Källa: Sharp Electronics Europe, 2013 


