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Sammanfattning 
Solceller har på senare tid blivit allt hetare ämne inom byggbranschen med utveckling som ger allt 

bättre förutsättningar för dess tillämpning både gällande effektiv användning av solinstrålning och 

billigare tillverkningsprocess. 

Höga koldioxidutsläpp och det faktum att energiresurser som vi idag är beroende av kommer ta slut 

ställer allt högre krav på att vi som samhälle kan hitta alternativa hållbara lösningar. Solceller har stor 

potential för detta då de möjliggör egen lokal elförsörjning för byggnader vilket inte bara skapar 

trygghet för fastighetsägaren som kan nyttja den i princip oändliga energikällan solen vilket sker utan 

koldioxidutsläpp förutsatt att produktion av solceller sker från en förnyelsebar energikälla, det 

möjliggör även elproduktion i städer och andra områden närmare elanvändningen än hur det 

traditionellt sker idag. Denna potential ger upphov till två viktiga frågor, hur solceller påverkar 

ekonomin samt hur det påverkar miljön. För att lösningen skall vara attraktiv krävs att den ger 

utdelning både ekonomiskt och med miljöpoäng för att bidra till företagets miljöprofil. 

Följande arbete studerar tillämpningen av solceller i byggbranschen med fokus på ekonomi och 

process. Två referensobjekt ligger till grund för arbetet, Norra 2 för bostadshus och Torsplan för 

kontor, som används för att ta fram en resultatkalkyl för typbyggnad kontor och bostad. 

Studien baseras på ekonomiska modeller som livscykelkostnad, internränta, nettonuvärde, annuitet, 

återbetalningstid och s.k. levelized cost of energy. En viktig del av ekonomi för solceller i Sverige är 

att beräkna hur stor del av den producerade elen som kan användas direkt i byggnaden, detta 

eftersom det kan vara stor prisskillnad på den använda elen och den som skickas ut som överskott på 

elnätet, det har därför gjorts en jämförelse på timbasis mellan användningsprofiler och den 

momentant producerade elen för att uppskatta lönsamheteten för planerad solcellsanläggning. 

Hänsyn tas även till lagar och regler som gäller i Sverige och hur användning av solceller ger poäng 

inom de olika miljöcertifieringssystemen LEED, BREEAM, Miljöbyggnad, Svanen och GreenBuilding. 

Resultatet av arbetet är ett projekteringsförslag för användning av solceller på referensobjekten 

Torsplan och Norra 2 vilket används för att analysera de tre grundfrågorna till arbetet: 

 Påverkar elanvändning i byggnaden optimal riktning för solcellsinstallation 

 Hur kan man utvärdera investering av solceller och hitta lönsamheten 

 Är solceller en hållbar lösning i dagens samhälle  
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Abstract 
The interest for photovoltaic solar cells has grown in the building industry as the development of the 

technology continuously improve its efficiency as well as the manufacturing process resulting in 

better and cheaper material. 

High carbon dioxide emissions and the fact that the energy resources we depend on today are 

running out increase the demand on our society to find alternative sustainable solutions. 

Photovoltaic has a great potential to meet those demands as it enables each property owner to 

generate his own electricity using renewable energy resources. This does not only provide security 

for the property owner who can harvest energy from a practically unlimited energy source without 

any carbon dioxide emissions but also enables our society to move the source of energy production 

to cities and other areas closer to the user than how it traditionally is placed today. This potential 

gives rise to two important questions: how photovoltaic affect economics and how it contributes to 

the environment. For this solution to be attractive it will require to create good conditions with 

regards to both the economics and the ecological contribution. 

This project is a study about the application of photovoltaic solar cells in the building industry with 

focus on economy and the process. Two reference projects has been provided for this project, the 

residence building Norra 2 and the office building Torsplan, to form a result calculus for the two type 

buildings residential and office. 

The study is based on economic models such as lifecycle cost, internal rate of return, net present 

value, annuity, payback and Levelized cost of energy. An important part for economics in Sweden is 

to calculate how much of the produced energy that can be used directly in the building because of 

the price difference between the used energy and the surplus of energy that are being sent out on 

the grid. A comparison has therefore been made between profiles of energy usage and 

instantaneous energy production from the photovoltaic to approximate the viability of the 

investment. Laws and rules are also being taken into consideration as well as how photovoltaic can 

provide points in the environmental certification systems LEED, BREEAM, Miljöbyggnad, Svanen and 

GreenBuilding. 

The work results in a design proposal with photovoltaic solar cells on the reference projects Torsplan 

and Norra 2 which will be used to analyze the three fundamental questions of the assignment: 

 Does the energy usage in the building affect the optimal direction of the photovoltaic 

installation 

 How to valuate and find profitability for an investment in photovoltaic solar cells 

 Are solar cells a sustainable solution in today’s society  
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Förord 
Stort tack till er som bidragit till detta examensarbete. Ni som träffats för intervjuer, bjudit in till 

studiebesök, hjälp med förståelse om program eller beräkningar, alla som visat intresse för arbetet 

och ni på NCC avdelning teknik/bygg/geo som varje dag bidragit till en fantastik arbetsplats och 

minnesvärda afterwork och skidresa! 

Ett särskilt tack till Hannes Schmied på NCC som handlett arbetet och under tidens gång alltid varit 

tillmötesgående och bidragit med tankar och idéer. 

Jag vill även tacka Marko Granroth och Ivo Martinac på KTH som väglett arbetet till att uppnå den 

akademiska nivån som representerar en färdigexaminerad civilingenjör. 

Sist men inte minst vill jag tacka alla som deltagit på den slutgiltiga redovisningen för uppvisat 

intresse och motivation att vidare arbeta med utvecklingen av vårt framtida samhälle! 
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Nomenklatur 
Nomenklatur  Prefix  Förklaring  

A    Annuitet 

  temp  Uppvärmd yta >10 ⁰C 

a    Årlig intäkt 

AF    Annuitetsfaktor 

BBR    Boverkets Byggregler 

BIPV     Byggnadsintegrerade solceller 

C    Kostnad 

  d  Avyttrande 

  e  Energi 

  env  Miljötillstånd 

  ic  Initial 

  in  Installation 

  m  Underhåll 

  s  Driftuppehåll 

COP    Koefficient för prestanda 

E    Energi 

  behov  Energibehov 

viktad Viktat värde för byggnader som är delvis 

eluppvärmda 

  el  elektrisk energi 

  fjärrkyla  Energi från fjärrkyla 

  fjärrvärme  Energi från fjärrvärme 

  från  Energi exporterad från byggnad 

  golvvärme  Elbehov för golvvärme 

hushåll  Hushållsel 

hushåll, år  Årligt medelvärde för hushållsel 
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kyl  kylbehov 

solel  Energi från solceller 

specifik  Energibehov per       och år 

sänkning%  Procentuell sänkning av energibehov 

  till  Energi importerad till byggnad 

  tot  Total 

  upv  Uppvärmningsbehov 

  vent  El för ventilationsdrift 

  övrigt  Övriga energikällor 

e Absolut fel för verklig data jämfört med 

förutsådd data 

G    Grundinvestering 

IRR    Internränta 

K    Kapital 

  i  Initialvärde 

  i+n  n antal år från initialvärdet 

LCC    Livstidskostnad 

  energi  För endast energi 

  tot  Totalt 

  underhåll  För endast underhåll 

LZC    Lågt eller inget koldioxidutsläpp 

n    Antal år 

NF    Nusummefaktor 

NNV    Nettonuvärde 

NV    Nuvärde 

U    Kostnad drift och underhåll per år 

Pf Sannolikhet att accepterad variation 

överskrids 
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P    Effekt 

p    Energiproduktion 

nyttjad Den produktion som kan nyttjas direkt i 

byggnaden 

överskott Den överproduktion som inte kan nyttjas 

direkt i byggnaden 

PB    Återbetalningstid 

PBL    Plan- och bygglagen 

PV    Solcell 

R    Relativ skillnad för beräknad variation och 

    total variation 

r    Ränta 

effektiv Ränta vid kapitalisering mer än en gång 

per år 

  enkel  Ränta vid årlig kapitalisering 

  nom  Nominell ränta 

  real  Realränta 

SF    Säkerhetsfaktor 

SO    Sydost 

SSE Summa av kvadrerat fel som konsekvens 

av fel 

SSR Summa av kvadrerat fel som konsekvens 

av regression 

SST    Total variation 

STC Standard för testförhållanden vid 

avgörande av solcellers prestanda 

STDAV Standardavvikelse 

SV Sydväst 

TLCC Total livstidskostnad 

TLCP Total livstidsproduktion 
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U Underhåll och driftkostnader per år 

α    Vinkel 

  Installerad  Installerad vinkel 

  medel  Medelvärde för optimal vinkel 

  optimal  Intervall för optimal vinkel 

  varians  Storlek på intervall av optimal vinkel 

Δ Solcells orientering i relation till 

solinstrålningsvinkel 

β Säkerhetsindex som används för att 

beräkna sannolikhet att accepterad 

variation överskrids 

σ Standardvariation 

D Standardvariation för förväntat 

medelvärde 

G Total standardvariation för D och S 

S Standardvariation för minsta accepterade 

medelvärdet 

δ  Andel av total användning för hushållsel under 

en dag 

γ  Faktor för månadsvis fördelning av hushållsel 

μ    Medelvärde 

D Dimensionerat medelvärde, det som 

förväntas 

G Totalt medelvärde, D-S 

S Minsta accepterade medelvärdet 

 

η    Verkningsgrad  
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1 Inledning 
I detta avsnitt förklaras examensarbetets bakgrund, problemformulering, syfte och mål samt 

avgränsningar och antaganden 

1.1 Bakgrund 
Energianvändningen och koldioxidutsläpp i världen har nått nivåer som inte är hållbara för ett 

framtida samhälle (Wahlstedt, 2007). Lösning på problemet kan ses på från två håll, effektivisering av 

energianvändning vilket leder till att behovet minskar eller produktion av förnyelsebar energi som 

innebär utnyttjande av en ekologiskt hållbar energikälla. Detta examensarbete behandlar det 

sistnämnda genom att studera tillämpning av solcellstekniken i byggbranschen med fokus på teknik 

och ekonomi vilket sedan jämförs med teoretisk bakgrund för hur man utför lönsamhetsbedömning, 

vad solceller har för tekniska egenskaper som ger och begränsar lönsamhet, regler och lagar som 

gäller vid tillämpning av solcellstekniken i byggbranschen samt hur man kan samla miljöpoäng med 

solceller och hur processen går till från ide till installation och underhåll av solceller. 

1.2 Problemformulering 
Vid lönsamhetsbedömning för solceller så räknar man idag att årliga vinsten är den årligt 

producerade elen multiplicerat med elpriset. Problemet med detta är att man inte kan använda all 

den el som produceras under ett år eftersom att el måste användas direkt då det inte finns någon 

ekonomiskt rimlig lösning att lagra denna, ofta tas det inte heller hänsyn till hur penningvärdet 

ändras med tiden. 

Detta examensarbete kommer att jämföra på timbasis hur mycket av den producerade elen som kan 

användas under ett år och räkna tillbaka framtida intäkter (uteblivna kostnader) till dagens 

penningvärde för att räkna ut återbetalningstiden på investeringens köpkraft, annuitet, internränta, 

nettonuvärde och LCC vilket är metoder som används vid lönsamhetsbedömning. En metod kommer 

att tas fram för att beräkna detta där möjlighet även ges att jämföra installation av solceller mot olika 

vädersträck för att anpassa byggnadens energianvändning med dess energiproduktion, då 

bostadshus använder mer el på morgon och kväll kan det vara mer lönsamt att installera solceller 

mot öst och väst snarare än söder. 

Hänsyn kommer även tas till de regler och lagar som gäller vid användning av solceller och hur 

solceller kan bidra till miljöklassificering av byggnaden. 

Elanvändning kan skilja sig mellan olika användare och tider beroende på oförutsägbara faktorer 

exempelvis om de boende åker utomlands borde användning sjunka och någon som bor ensam med 

långa arbetstimmar har förmodligen lägre behov än någon som är sjukskriven/pensionerad. Med 

historisk statistik på användning och produktion kan en standardvariation tas fram som kan användas 

för att beräkna sannolikheten för att en viss prognos stämmer, detta kan jämföras mot en accepterad 

tolerans för byggföretaget som används vid dimensionering. 

Komplexiteten ligger idag i för lite kunskap hos beställare och byggbolag om process och lönsamhet 

för att använda solceller i byggprojekt vilket leder till mycket hantering och myndighetskontakter 

samt delegering av arbetet i fler steg än nödvändigt. Idag kan en beställare exempelvis ge krav på 

solceller till byggbolag som då för vidare ansvar till elentreprenör som för vidare ansvar till elkonsult 
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som för vidare ansvar till solcellsspecialist. Vid ökad kunskap om hur tillämpning av solceller sker 

samt hur man räknar lönsamhet med solceller kommer tekniken kunna utnyttjas till högre grad inom 

en bransch där behovet är tydligt. 

Detta examensarbete har följt arbetet kring solceller för projekten Skogsgläntan (NCC), 

Norrtäljeanstalten (Specialfastigheter) och Västergårdshallen (NCC) samt samlat teoretisk bakgrund 

kring aktuella ämnen. Kontorshuset Torsplan och bostadshuset Norra 2 har varit referensprojekt för 

framställning av resultat medan erfarenheter från de tidigare projekten tagits till hänsyn vid 

framtagning av utformning och frågeställning. Samlad kunskap har diskuterats och resulterats i vad 

som utgör en vetenskaplig grund som effektiviserar och kvalitetssäkrar projektering av solceller i 

framtida projekt. Krav för användarvänlighet och relevans av data ställs på utformningen av resultat 

för att attrahera användning som bidrar till ökad tillämpning av solcellstekniken i praktiken och på så 

sätt kan hjälpa till att styra samhällets utveckling mot ett framtida hållbart samhälle. 

Arbetet resulterar i: 

 En studie för tillämpning av solcellsteknik i byggbranschen som bidrar till förståelse för dess 

process och lönsamhet inom branschen. 

Resultatet kommer att presenteras för typbyggnad kontor och bostad med Torsplan och Norra 2 som 

referensprojekt. 

1.3 Syfte 
Syftet med detta arbete är att bidra med kunskap som gör det enklare för branschen att arbeta med 

solceller och på så sätt öka intresset för användning av förnyelsebara energikällor i en bransch som 

idag ställer höga krav på energiproduktionen i Sverige. Genom att öka förståelse för användning av 

solceller kommer vårt framtida samhälla få ökad möjlighet att använda förnyelsebar 

energiproduktion och på så sätt även minska koldioxidutsläpp. Syftet är att styra vårt samhälle mot 

ett mer hållbart tänkande som kan mildra och till och med förhindra framtida problem gällande 

energi och miljö. 

1.4 Mål 
Målet med examensarbetet är att skapa en vetenskaplig plattform för projektering av solceller i 

byggbranschen som bidrar till förståelse för process och lönsamhet om ämnet i fråga. 

Examensarbetet ska vara klart att redovisa i maj 2014 i form av en powerpointredovisning där 

verktygets användningsområde och utformning tydligt presenteras. 

Frågor som besvaras under arbetet är: 

 Påverkar elanvändning i byggnaden optimal riktning för solcellsinstallation 

 Hur kan man utvärdera investering av solceller och hitta lönsamheten 

 Är solceller en hållbar lösning i dagens samhälle 

1.5 Målgrupp 
Målgruppen för arbetet är energi- och miljömedvetna byggbolag som jobbar med projektering av 

vårt gemensamma framtida samhälle och vill ligga i spetsen gällande modern teknik. Framförallt 

riktar sig arbetet till företaget NCC där arbetet utförs. 
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1.6 Avgränsningar och antaganden 
Fokus i arbetet ligger på information som har direkt koppling till examensarbetets syfte, ingen 

detaljerad forskning om solcellsteknik mer än vad som krävs för att skapa en attraherande och 

användbar metod för projektering av solceller kommer att göras. 

Beräkningar och framtagning av resultat kommer basera sig på svenska förhållanden samt 

referensprojekt för kontor och bostad som blivit tilldelat av NCC (Torsplan och Norra 2). 

I LCC analysen kommer hänsyn inte att tas till så kallade konsekvens kostnader och 

tillförlitlighetskostnader vilket är de kostnader som uppstår vid exempelvis uppehåll av en produkts 

funktion eller minsking i antal kunder som konsekvens av försämrad image som uppstår när ett 

företags produkter inte fungerar som utlovat. Istället antas solcellssystemet vara väl fungerade under 

dess livslängd utan onaturliga uppehåll och lönsamhet beräknas per projekt vilket eliminerar faktor 

för antal kunder. Onaturliga uppehåll är uppehåll orsakade av konsekvenser av händelser med 

relativt låg sannolikhet, här ingår inte årligt påverkande faktorer som molnighet och variation i 

energibelastning från byggnaden. 

Teknik och uppbyggnad av solceller tas inte upp mer än vad som är nödvändigt för att projektera 

med solceller. Egenskaper som är relevanta för solcellssystemets prestanda är avgörande vid 

projektlösning och beslutsfattande och kommer därför att diskuteras, avgränsning görs mot 

detaljerad forskning inom tekniken mer än vad som krävs för att ta fram lönsamhetsbedömning och 

fatta beslut. 

Inom miljöklassificeringssystemet miljöbyggnad skiljer sig kraven för olika typbyggnader. 

Referensprojekt som examensarbetet grundar sig på är av hustyper bostad och kontor vilket innebär 

att en avgränsning görs från handelsbyggnader i certifieringssammanhang. 

Arbetet kommer ha sin grund i process och ekonomiskt perspektiv och kommer därför att avgränsas i 

fråga om miljöpåverkan och jordglobsperspektiv. Istället har det valts att förlita sig på de olika 

miljöcertifieringssystem som används mest i Sverige gällande bedömning i miljöfrågor. 

Antagande har gjort att det inte finns någon hållbar lösning för att lagra energi och överskott från 

solel produktion utöver det som kan direkt användas i byggnaden antas därför skickas ut på elnätet. 

För att beräkna hur många av de solcellsproducerade kWh som går att använda i byggnaden så 

jämförs elanvändning mot elproduktion för typ-dagar som representerar varje månad. Värden för 

hur elproduktionen varierar under dagen har då tagits från år 2013. Detta arbete kommer inte räkna 

med årsvariationer för globalstrålning på timbasis, däremot har en total normaliserad variation på 7 

% tagits fram under femårsperioden 2009-2013. 

El består av 100 % exergi och används därför lämpligast för syfte som kräver hög kvalité på energin, 

beräkningar kommer därför grunda sig i att producerad el ersätter elanvändning i byggnaden. 

Omvandling av överskottsel till värme kommer i detta arbete inte att behandlas. 
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2 Metod 
I detta kapitel förklaras utformningen av resultatet samt tillvägagångssättet för att uppnå detta. Här 

ingår även metodik som används under formade av examensarbetet och resultatframtagande. 

2.1 Metodbakgrund 
Detta examensarbete är en studie om solcellers tillämpning i byggbranschen och baseras på praktiska 

erfarenheter från färdigställda och pågående projekt samt faktainsamling av lagar, regler och 

ämneskunskap som tillsammans skapar en teoretisk referensram för arbetet. Principen illustreras i 

figuren nedan där information från olika håll vävs samman till den helhet som skapar detta 

examensarbete. 

 

Figur 1: Detta examensarbete samlar kunskap från praktik och teori med hänsyn till krav och lagar, Figur av: Pontus 
Stigeborn 

Metoden är utformat utifrån hypotesen att solceller är lönsamt i dagens samhälle men saknar en 

etablerad metod för hur en lönsamhetsbedömning bör utföras. 

2.2 Resultatframtagning 
För att skapa en applicerbar metodik som är användbar i praktiken krävs utredningar gällande teknik, 

ekonomi, miljö & framtid, myndighetskontakter samt krav och lagar. Tillsammans skapar dessa 

utredningar kunskapsblock som kommer att ge förutsättningar till ett resultatframtagande. 

Examensarbetets teoretiska bakgrund kommer att byggas upp av dessa kunskapsblock vilka ligger till 

grund för utformning och innehåll av resultatet. 

Två referensobjekt har tilldelats från NCC, bostadsprojektet Norra 2 och kontorshuset Torsplan, 

varifrån värden kommer att utgå vid beräkningar och framtagande av en egen metod. Metodiken 

illustreras i figur nedan där kunskapsblock visas visuellt vid sidan och arbete med de två 

  

Krav och 
Lagar 

 

KTH 

SU 

NASA 

SEK 

Skogsgläntan 

Norrtäljeanstalten 

Torsplan 

Norra 2 

EXAMENSARBETE 

TEORI PRAKTIK 
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referensprojekten leder fram till ett resultat med förutsättningar från både bostad och kontor. 

 

Figur 2: Metod för framtagande av förutsättning och resultat, Figur av: Pontus Stigeborn 

För att med god översikt nå ett omfång av frågeställningar som rör arbetet har det delats upp i 

stegen förstudie, projektering, utförande och underhåll. Varje delmoment kommer ge upphov till 

frågeställning som ger vägledning under intervjuer och faktainsamling. Följande frågeställning har 

diskuterats fram i samtal med NCC specialistchef för teknikavdelningen Hus och Bostad Nord, 

ordförande på solelprogrammet, utvecklingschef på Specialfastigheter och VO chef på projektel vilket 

har gett input från beställare, byggbolag och elprojektör: 

Förstudie 

 Omgivning 

o Vad är viktigt att tänka på angående omgivningen 

 Ekonomi 

o Hur kan man i tidigt skede veta om anläggningen är på kartan att bli lönsam 

o Hur får man fram och hanterar värden för verksamma tider, el-produktions avtal, 

maximalt möjlig installerad effekt, energibalans över förbruka mot att förlägga, hitta 

lönsamheten, skillnader i ekonomiska förutsättningar för bostad och kontor 

 Miljöcertifiering 

o Kan det gynna i fråga om certifiering och i så fall vilken 

Projektering 
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 Projektering 

o Vilka solcellsegenskaper är viktiga att hantera och hur gör ska man hantera dessa 

o Vilka ritningar och andra handlingar behövs göras 

o Vilka program kan underlätta projekteringen 

 Ekonomi 

o Hur bör man utföra lönsamhetsbedömningen 

o Hur mycket energi kan man producera per år och vad kommer det nya elpriset vara 

 Miljöcertifiering 

o Gynnar det i fråga om certifiering och i så fall vilken 

Utförande 

 Vem 

 Vad 

 Hur 

Underhållsplan 

 Vilket underhåll krävs 

 Hur ofta och vilka komponenter kommer man behöva byta ut 

 Vad behöver man veta om anslutning från fastighet till nät 

 Vad för tillsyn och mätningar bör man göra 

 Hur påverkas fastighetsägaren 

2.2.1 Fördelar och nackdelar med valt metod för resultatframtagning 

Metoden har valts med hänsyn till åsikter från branschkunniga inom de områden som berör 

projektering av solceller idag, fördelen med detta är att utförande och ansvar från alla delaktiga tas 

till hänsyn i arbetet och alla har fått chans att påverka. Detta kommer skapa grund till ett arbete med 

god praktisk tillämpbarhet. 

Nackdelen med vald metod är att input kommer från enskillda individers uppfattningar och 

erfarenheten från enskillda projekt. Fördel skulle vara att nå fler inom respektive område med 

exempelvis enkäter för att också räkna med kvantitativa erfarenheter. Detta kan vara svårt att nå då 

solceller är en ännu relativt ny teknik vid tillämpning i byggbranschen jämnfört med dess livstid. 

Annan nackdel är att en stor bredd av ämnet i fråga har angripits i studien, för att nå god kvalité på 

arbetet kommer en tydlig avgränsning behöva göras. 

2.3 Planering och utförande 
Planerings- och utförandemetodik under detta examensarbete är inspirerat av så kallad agile 

planering och mindmapping. 

Mindmapping är ett redskap för att visualisera kartläggning av idéer. Metoden har sin styrka i att 

omvandla exempelvis långa listor till färgglada, minnesvärda och väldigt organiserade diagram 

anpassad för hjärnans naturliga arbetssätt. Viktiga komponenter i mindmapping är den huvudsakliga 

kärnan i mitten från vilken underämnen grenar ut från en mindmapping stam, mer detaljerade 

kategorier växer sedan ut som kvistar från dessa grenar. Tillsammans bildas då ett visuellt 
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kunskapsträd som kan assistera med att sortera in och ta bort information (mindmapping.com, 

2013). 

I examensarbetet kommer en variant av mindmapping användas vid planering och 

delplaneringsskeden under arbetets gång för att visualisera vad som har gjorts och vad som finns 

kvar att göra. 

Agile eller också kallad lättrörlig planering är ett begrepp som beskriver ett generellt tillvägagångssätt 

vid mjukvaruutveckling. Metoden passar speciellt till mjukvaruutveckling då den är utformad för att 

ge svar på oförutsägbara ändringar under projektets gång. Detta bland annat genom att göra en 

avskalande planering dvs. att från början göra en grövre planering (yttre skal) där sedan 

detaljplanering (inre skal) bestäms under projektets gång då ny kunskap samlats in (när inre skal blir 

synliga). 

Mike Cohn som har arbetat med den agila planeringsmetoden ”Scrum” sedan 1994 och förutom att 

skriva ett antal artiklar och ha en välbesökt blogg har han gett ut tre böcker om agile utveckling. Han 

förklarar anledningar till att planer inte alltid fungerar genom att dra parallell med den centrala 

gränsvärdessatsen som är en fundamental sats inom statistik och säger att fördelning av summan för 

oberoende termer är ungefär normalfördelad. Inom planering innebär detta att om man kan hålla 

aktiviteter oberoende av varandra så från en skala från tidig till sen kommer aktiviteten 

approximativt vara klar i tid. Problemet är att om exempelvis aktivitet 3 är beroende av 2 som är 

beroende av 1 och aktivitet 3 också är beroende av aktivitet 4 som illustreras nedan så kommer 

aktiviteten vara sen om 1,2 eller 4 är sen och vara tidig endast om 2 och 4 är tidiga, det är alltså 

högre sannolikhet att få försening om aktiviteter inte är oberoende vilket ofta är det praktiska fallet 

(Cohn, 2012). 

Detta examensarbete behandlar ämnet solceller som ännu inte hunnit etableras till byggbranschen 

eftersom tekniken ännu är ung i sin utveckling och har haft svårt att anpassa sig till marknadens 

behov i fråga om lönsamhet och förmåga att tillämpas i branschen. För att anpassa arbetsprocessen 

för detta examensarbete har delar av Agile planering valts för att ge möjlighet till anpassning vid 

nyfunnen kunskap om vad som krävs för att nå målet med arbetet och att med oberoende parallella 

aktiviteter minska spilltid. 

Redskap som används för planering är Gantt-schema uppställt i programmet PlanCon. 

Aktivitet 1 

Aktivitet 2 

Aktivitet 3 

Aktivitet 4 

Figur 3: Exempel på förhållande mellan aktiviteteter, Bild av: Pontus Stigeborn 
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2.3.1 Fördelar och nackdelar med planerings- och utförandemetod 

Fördelar med valda metodiker inom planering och utförande är att visuell teknik från mindmapping 

hjälper utformning av planeringsarbete då det är ett sätt att angripa frågan på samma sätt som 

hjärnan tänker. Detta i kombination med delar från agile planering ger en visuell vägledning tydlig för 

hjärnan som kontinuerligt arbetas fram under arbetets gång då ny information och nya steg invigs i 

projektet. 

Nackdelar med de valda teknikerna är att framtida uppgifter inte är noggrant förbestämda och 

kartlagda vilket kan leda till att arbetet blir mer omfattande och tar längre tid än förutspått från 

första dagen vilket kan leda till ökade avgränsningar under arbetets gång vilket i sin tur kan sänka 

arbetets trovärdighet. Med ett relativt nytt teknikområde att behandla kommer dock fördelen med 

agile planering överväga dess nackdelar eftersom att det är utformat för denna typ av arbete. 

2.4 Metod för litteraturstudie 
Arbetet inleds med en litteraturstudie då en teoretisk bakgrund utvecklas till arbetet där relevanta 

teorier och underlag beskrivs för att sedan utgöra grund till de val som görs i rapporten. Den 

teoretiska bakgrunden delas in i kunskapsblock där varje block innefattar en litteraturstudie inom 

ämnet. 

Under utförandet av litteraturstudie jämförs olika källor och val av tillförlitlighet sker med avseende 

på om källan är en förstahandskälla då färre steg informationen har tagit höjer dess trovärdighet inte 

minst på grund av att detta undviker omskrivningar av originaltext som kan bidra till missförstånd i 

senare omskrivningar. Hög trovärdighet ges även de som skrivit aktuella lagar och regler som skall 

följas och betrodda vetenskapliga organisationer. Efter att litterattur studerats som rör ämnet kan 

slutsatser dras om vad som är relevant och bör användas i just detta arbete där solcellers process och 

ekonomi är i fokus. 

2.5 Metod för dataanalys 
Solcellers prestanda är högt beroende av solinstrålning eftersom att det är solinstrålningen som 

alstrar energi genom att sätta rörelse i elektronerna i solcellen. För beräkningar om hur installerad 

vinkel för solcellerna påverkar elproduktionen används värden från programmet PVGIS för att avgöra 

inom vilket spann som ger optimal solinstrålning under ett år. 

Solinstrålningen varierar under dagen och skiljer sig för varje dag under året. Insamling av data för 

globalstrålning och hur denna varierar har gjorts ur STRÅNG modellen från SMHI som tagits fram i 

sammarbete med Strålsäkerhetsmyndigheten och Naturvårdsverket. Ur denna modell har data tagits 

ut om strålning vid olika tidpunkter som används vid sammanställning i Excel för att undersöka hur 

stor del av den el som solceller producerar som är möjlig att använda i byggnaden beroende på 

typbyggnad och tidsperspektiv. 

Samanställning av formler för beräkningar och analyser utförs i programmet Excel. Excel används 

som ett verktyg för att tillämpa insamlad kunskap och applicera denna på referensprojekt, mall som 

skapas i Excel kommer också hjälpa till att utforma den egna metodiken för bedömning av lönsamhet 

vid användning av solceller i byggbranschen. Det används även som verktyg för att hantera, analysera 

och presentera insamlad data. 
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2.5.1 Fördelar och nackdelar med metodval för dataanalys 

Fördelen med att använda PVGIS är att det är ett erkänt verktyg som används och konfirmeras av 

branschen och programmet är skapat utifrån mätdata av JRC inom EU-kommissionen. Mätstatistiken 

är tagen av satellit som mätt data under 12 års tid mellan 1998 och 2005 vilket ger pålitliga värden då 

övervakningen skett under relativt lång tid, dock så är de senaste mätningarna utförda för 9 år sedan. 

Nackdel är att tidigare värden, mellan 1981 och 1990, inte har lika hög strålning och man kan idag 

inte veta varför. På JRC tror man att detta kan bero på antingen att under den tidigare mätningen 

som var mätt på marknivå med interpolering kan vara felmätta eller att strålningsnivån har ökat, 

troligtvis en blandning av båda. Om fallet skulle vara att strålningen är cirka 10 % högre som mätdata 

föreslår under mätningar gjorda cirka 15 år senare så är det troligt att dagens aktuella värden är 

högre än vad som anges i PVGIS (JRC, 2014). Enligt mätdata från SMHI mellan år 1983 och 2012 har 

globalstrålningen ökat med 0,3 % per år vilket skulle motsvara 4,5 % ökning under 15 år vilket var 

intervallet för mätdata i PVGIS (SMHI, 2013). 

STRÅNG har fördelen att kunna tillgodose värden för globalinstrålning för olika tidsperspektiv från 

timme till års perspektiv för olika områden. Vid validitetskontroll av modellen har jämförelse gjorts 

av modellens data mot empiriskt observerade värden med resultat enligt nedanstående tabell (SMHI, 

2014). 

Tabell 1: Validering av STRÅNG modell för globalstrålning (SMHI, 2014) 

 Globalstrålning 

Timvis MBE 0,2 % 

Timvis MAE 2,1 % 

Timvis RMSE 30 % 

Daglig MBE 0,2 % 

Daglig MAE 2,1 % 

Daglig RMSE 16 % 

Månadsvis MBE 1,3 % 

Månadsvis MAE 2,3 % 

Månadsvis RMSE 8,9 % 

 

I tabellen ovan kan man exempelvis se att RMSE för timvis mätta värden är stor medan MAE för 

samma är relativt låg, detta innebär att för varje uppmätt värde är felet relativt litet men att varje 

mätt värde kan variera mycket mellan olika tider vilket inte är överaskande med tanke på att vädrets 

temperatur och molnighet inte är detsamma året om eller ett år jämfört med ett annat. Med utdrag 

för data under en längre period bör alltså variation i mätdata jämfört med STRÅNG närma sig 0,2 % 

för timmätta värden. Modellen kommer därför anses ge tillförlitliga värden enligt detta arbete. 

Fördelar med Excel är att det är ett användarvänligt program som kan hantera stora mängder data 

uppdelat i celler där förhållanden kan bestämmas av användaren och det är även ett program som 

många är bekanta med vilket ger möjlighet för andra att använda och granska framtagen modell. 

Nackdel är att funktioner och beteckningar skiljer sig mellan olika språkversioner i Excel vilket 

innebär att arbetet som görs i Excel endast kommer fungera med Svensk språkinställning. 
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2.6 Metod för ekonomiska beräkningar 
Ekonomiska beräkningar kommer grunda sig i etablerade metoden inom området. Ur ekonomisk 

synvinkel för investeringar kommer därför nettonuvärdesmetoden, payback-metoden, 

annuitetsmetoden, internräntemetoden och livstidskostnad att användas. Mer inriktade 

ekonomiberäkning som kan användas för att jämföra olika energiproducenter som utnyttjar olika 

energikällor är LCOE metoden. 

Många faktorer påverkar lönsamheten för en solcellsanläggning, nedanstående figur illustrerar 

begrepp som omger solcellers lönsamhet. 

 

Figur 4: Begrepp som omger lönsamheten för solceller, bild av: Pontus Stigeborn 

2.7 Metoder för utvärdering och beslutsfattande 

2.7.1 Framtagning av trend för elpris med regressionsanalys 

För att identifiera en trend ur punktdata kan en regressionslinje tas fram vilken summerar ihop felen 

för mätdata jämfört med trendlinjer tills felen är så små som möjligt och en regressionslinje är 

uppnådd. Detta illustreras i figur nedan där blåa och röda linjer från punktvärden representerar fel 

jämfört med trendlinjen. 
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Figur 5: Regressionslinje där röda och blåa sträck representerar fel för punktdata jämfört med förutspådd trend 

Problemet med att summera ihop alla fel är att de negative felen (röda i figur ovan) och de positiva 

felen (blåa i figur ovan) tar ut varandra vid en summering. För att motverka detta kvadrerar man felet 

för att göra om negativa värden till positiva, denna summering kommer alltid vara större än noll om 

punktdata inte ligger i en perfekt rät linje( ∑     där e representerar felet). Värdet för ∑   talar 

då om felet i kvadrat och ska vara så liten som möjligt. 

Vid framtagen regressionslinje är det intressant att veta hur bra denna är på att förutspå framtida 

värden. En linje för medelvärdet dras för att skilja på hur ett förutspått och uppmätt värde för samma 

tidpunkt ändras jämfört med ett medelvärde. Fel kvadreras fortfarande för att undvika att negativa 

och positiva fel tar ut varandra, summan av kvadraten för skillnad som konsekvens av regression blir 

då     ∑(    )
 

enligt grön markering i figur nedan och summan av kvadraten för som 

konsekvens av felet blir då     ∑(     )
 

enligt röd markering i figur nedan.  

 

Figur 6: Förhållande SSR och SSE vid felberäkning av regression 

SSR och SSE ger alltså variation av data som konsekvens av fel och regression, den totala variationen 

SST blir summan av dessa            . Den relativa variationen för det verkliga värdet jämfört 

med det uträknade värdet kan då beräknas genom att dividera SSR med SST enligt formel nedan. 

   
   

   
 

(1)

  

 𝑖  

𝑌𝑖  

SSR 

SSE 
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   kommer då variera mellan 0 och 1 där 1 innebär att verkliga värden ligger exakt på 

regressionslinjen och desto närmare 0 desto längre ifrån regressionslinjen ligger värdena dvs. större 

spridning. 

Skulle man endast ha två punkter så kommer regressionslinje gå mellan dessa och ge      och för 

varje punkt som läggs till kommer    kunna anpassas efter det verkliga värdet,    får en högre 

frihetsgrad. Frihetsgraden är alltså antalet mätdata    för de två första punkterna förutsatt att man 

arbetar med en tvådimensionell graf. Större frihetsgrad ger större trovärdighet (Longstreet, 2012). 

För att ytterligare konfirmera att regressionslinjen kan antas används framtagning av det så kallade 

p-värdet för att bestämma en sannolikhet för denna. P-värdet är ett begrepp som används vid test av 

hypoteser för att kunna väga styrkan av dess bevis. Ett p-värde kan variera mellan 0 och 1 där ett p-

värde på exempelvis 0,05 ger hypotesen            säkerhet vilket även är gränsvärdet som 

anses motbevisa null hypotesen (null hypotes är den hypotes som en försöker motbevisa med sin 

hypotes). Ett värde under 0,05 ger alltså regressionslinjen hög sannolikhet medan ett värde över 0,05 

innebär att den inte bör förlitas på och ett värde nära 0,05 borde alltid redovisas för att läsaren ska 

kunna göra en egen bedömning (Rumsey, 2011). 

2.7.2 Riskbedömning 
En metod för att utföra riskbedömning är genom att beräkna säkerhetsfaktor och risk för brott det 

vill säga när det formulerade villkoret överskrids. Detta kan göras genom att med hänsyn till 

standardavvikelse, vilken är en normaliserad avvikelse, jämföra dimensionerande utfall med en 

säkerhetsmarginal. 

För att genomföra detta behöver man ta fram ett troligt medelvärde för ett utfall (μ) med viss 

standardavvikelse (σ). Ett β-värde (säkerhets index) behöver därefter tas fram genom att dividera 

samanlagt medelvärde och standardavvikelse för utfall och säkerhetsmarginal. Det samanlagda 

medelvärdet räknas ut genom att subtrahera medelvärde för minsta tillåtna utfall (μS) från 

medelvärdet för det förväntade utfallet (μD), och det samanlagda standardavvikelsen räknas ut 

genom att ta kvadratroten ur standardavvikelse för minsta tillåtna utfallet (σS) i kvadrat adderat med 

det förväntade utfallets standardavvikelse (σD) i kvadrat. Detta skapar formel enligt nedan. 

  
     

√    
      

 
 (2) 

Täljare i Formel (2) kan även skrivas som    och nämnare som   . β-värdet används sedan för att 

beräkna sannolikhet att säkerhetsmarginal överskids (pf) enligt formel nedan. 

 

   
      

 

 √  
 

(3) 

En säkerhetsfaktor kan även räknas ut genom att dividera medelvärde för utfall med medelvärde för 

minsta tillåtna utfall enligt formel nedan (KTH, 2013). 

   
  
  

 (4) 
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2.7.3 Fördelar och nackdelar med vald metod för utvärdering 

Fördelar med valda metoder är att det är metoder som etablerats och accepterats för applicering. 

Med regressionsanalys kan man få fram en ungefärlig årlig ökning samtidigt som man får förståelse 

för variationer mellan åren och med riskbedömningen kan man få fram en sannolikhet att utfall inte 

stämmer överens med resultatet. 

Däremot är det prognoser som ger ungefärliga värden på utfall som kan både öka och minska mellan 

två år oavsett om en ökning är förväntad under en längre period. För att göra en korrekt bedömning 

behövs alltså ett längre perspektiv vilket gör det lämpligt för riskbedömningen att göras över helår 

snarare än per timme för att få en mer korrekt lönsamhetsbedömning. 

2.8 Referens och källhänvisning 
Referenslista och källhänvisningar i detta arbete följer Harvard-modellen som valts med avseende på 

att det är en etablerad modell som är lätt att följa och passar bra till detta arbete. 

Efter information tagen från källa anges källan med parantes inom vilket författarens efternamn och 

publicerat årtal anges skilt av komma exempelvis (Stigeborn, 2014). Författare kan även vara 

företagsförfattare då denna anges istället exempelvis (KTH, 2014). 

Källhänvisning angiven i text kan sedan hittas i slutet av arbetet i kapitel ”Referenser” där källan 

anges med mer information. Här anges författare, publicerat datum, rubrik på rapport/hemsida, URL 

adress eller utgivare och ort samt vid elektroniska källor vilket datum som informationen är hämtad. 

Elektroniska källor bifogas även som bilagor. Detta kan exempelvis se ut enligt följande för en tryckt 

källa: 

Pontus Stigeborn. (2014). Projektering av Solceller. Stockholm: KTH 

Eller för elektronisk källa: 

Pontus Stigeborn. (den 20 Mars 2014). Projektering av Solceller. Hämtat från KTH: 

http://www.kth.se/projekteringavsolceller.html den 10 Februari 2014 
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3 Teoribakgrund 
Följande kapitel kommer redogöra för den teoretiska bakgrund och de förutsättningar som arbetet 

baseras på. Bland dessa så ingår en redogörelse för hur energiläget ser ut idag och inom en snar 

framtid, hur en investeringsbedömning bör genomföras, vad för tekniska egenskaper och ekonomiska 

modeller som används för att beräkna lönsamheten samt vad för regler och lagar som gäller. 

3.1 Energiläget idag 
Sedan informationstekniken introducerades i världen har tekniken utvecklas i en enorm takt och med 

denna utveckling ökar också världens energianvändning och koldioxidförbrukning. Idag används 

utrustning som kräver mer energi än tidigare genom att det skrivs och arbetas på datorer istället för 

med papper och penna, att åka bil blir ett alternativ till cykel eller häst och vagn och tv ersätter att 

läsa böcker (World Bank Group, 2014). Energianvändningen har ökat och kommer troligtvis att 

fortsätta öka för en lång tid framöver, ”U.S. Energy Information Administration” har förutspått att 

energianvändningen kommer att öka med 56 % mellan 2010 och 2040 (eia, 2013). 

År 2006 lämnade Sverige ett ekologiskt fotavtryck vilket skulle kräva resurser från 3.4 jordklot om 

hela världen skulle leva efter vår standard. Samma siffra för USA är 5.3 jordklot (Wahlstedt, 2007). 

Illustreras i figur nedan. 

 

Figur 7: Om alla levde som den genomsnittliga svensken gjorde år 2006 skulle vi behöva 3.4 jordklot för att möta 
resurskravet (Wahlstedt, 2007) 

Bostäder och service stod år 2010 för 36 % av Sveriges totala energianvändning vilket gör 

byggsektorn till ett område med stor potential till förbättring av energiförbrukningen (STEM, 2011). 

Fördelning av energianvändning visas i figuren nedan. 
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Figur 8: Fördelning av energianvändningen 2010 enligt energimyndigheten (STEM, 2011) 

År 2007 satte man upp ett mål i EU att kallat ”20-20-20-paketet” att öka energieffektiviteten med 20 

%, reducera växthusgas utsläpp med 20 % (jämnfört med värden från år 1990) samt att öka andelen 

förnyelsebar energi till 20 % till år 2020 (European Commission, 2014). I Sverige har man varit 

hårdare och bestämt att växthusgaser ska minska med 40 % och andelen förnyelsebar energi ska vara 

50 % till år 2020 (Berg, 2013). 

En byggnads funktion har genom tiderna förändrats för att kunna följa utvecklingen av människans 

behov. Idag pratas det om byggnader som generarar energi och om passivhus som inte behöver 

någon extra utrustning för att behålla sin funktion och vars inomhusklimat är ett resultat av 

byggnadens form och materialval. Nya innovationer för att förbättra byggbranschen utforskas och 

utvecklas konstant. 

Byggnadsintegrerade solceller (BIPV) är en av dessa innovationer. Det går ut på att man ersätter ett 

annat kommersiellt eller befintligt byggnadsmaterial med solceller för att göra det till en naturlig del 

av byggnaden och omvandla annars passiva ytor till aktiva ytor som genererar elektricitet. Genom att 

använda sig av BIPV kan man försörja del av eller hela byggnadens elbehov och i vissa fall till och med 

generera mer än vad man kan använda. Oavsett hur mycket man kan sänka en byggnads 

uppvärmningsbehov så kommer det alltid att behöva elektricitet till datorer, tv, diskmaskin etc. vilket 

gör solceller till en naturlig del av utvecklingen mot det framtida samhället.  

Genom att kombinera och förbättra metoder som sänker energianvändningen för ett hus och höjer 

dess energiproduktion kommer man tillslut att nå en ”sweet-spot” där energiförbrukningen är 

densamma som produktionen d.v.s. där huset har möjlighet att vara 100 % självförsörjande. Effekten 

illustreras av figuren nedan. Kanske är det möjligt att vända belastningen på 36 % av Sveriges 

energianvändning för byggbranschen till att bidra med energi. 

Fördelning av Energianvändning 2010 

Bostäder och service

Industri

Transport

Transport 
45 % 

Bostäder och 
service 
36 % 

Industri 
19 % 
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Figur 9: Skillnaden mellan energianvändning och energiproduktionen för en byggnad ger byggnadens energibehov. Graf 
av: Pontus Stigeborn  

3.2 Solceller 
Solceller utnyttjar material som kan genom absorption av fotoner från solen öka energin i 

atomstrukturen hos materialet till en gräns då elektroner frigörs och därmed skapar ett elektriskt 

flöde (elektricitet). Solceller är uppbyggda i olika skikt och en extern anslutning som skapar ett 

oändligt omlopp av elektriskt flöde då elektroner rör sig från N-dopat (negativt laddat) till P-dopat 

(positivt laddat) lager i dess struktur (NASA, 2011). Princip för uppbyggnad illustreras i figuren nedan. 

 

Figur 10: Princip för uppbyggnad av en solcell, figur av: Pontus Stigeborn 

Solceller kvantifieras ofta efter kWp snarare än m2 då olika verkningsgrader och solcellertyper 

prissätts efter den effekt man får ut snarare än den yta systemet belägger. Verkningsgrad ( ) anger 

hur mycket av solens instrålning som kan bli elektricitet. Solceller testas enligt så kallat ”standard test 

condition” (STC) vilket är med solinstrålning på 1000 W/m2, vinkelrätt mot ytan och med luftmassa 

1,5 vilket anger ett visst spektrum för solljuset. Solcellsmodulens effekt (P) i W/m2 blir då 

verkningsgraden multiplicerat med 1000 W/m2 enligt formel nedan (Stridh, Hur mycket ger solceller 

per m2, 2012): 

           (5) 

Energiproduktion

Energianvändning

kWh 

Skyddande glasskiva 
Ledande metalyta (<10 % täckande) 
N-dopad halvledare 
P-dopad halvledare 

Ledande metalyta 
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Det är många faktorer som påverkar hur mycket el en solcellsanläggning kan generera, dessa faktorer 

kan vara (Stridh, Fakta solceller): 

 Antal soltimmar vid olika geografiska placeringar 

 Anläggningens azimut, vädersträck 

 Vinkel då rätvinklig solinstrålning ger maximal instrålning per yta 

 Skuggning kan skymma solinstrålning 

 Snö- och lövtäckning 

 Nedsmutsning 

 Anläggningens verkningsgrad, dvs. inklusive alla komponenter 

Antal soltimmar vid olika geografiska placeringar visas i figur nedan. 

 

Figur 11: Global instrålning kWh/m
2
 för olika geografiska placeringar i Sverige (SMHI, 2009) 
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Joint Research Center (JRC) är ett generaldirektorat inom EU-kommissionen med uppdrag att förse 

vetenskapligt underlag för lagstiftning. JRC har skapat verktyget PVGIS som kan användas för att 

beräkna genomsnittlig globalinstrålning och el produktion för olika egenskaper för 

solcellsinstallationen ex. typ av solceller, vinkel och azimut (JRC, 2014). 

3.2.1 Växelriktare 

Solceller genererar likström och energin måste därför omvandlas till växelström som kan utnyttjas i 

våra hushåll för att kunna användas i praktiken, detta kan göras med en växelriktare.  

En växelriktare ger upphov till ett värmeutbyte vilket innebär en energiförlust. Verkningsgraden 

ligger idag på ca 96 % och anges i euro-verkningsgrad. Euro-verkningsgrad är en viktad verkningsgrad 

vid olika utnyttjanden av maxeffekt. 

För att undvika personfara vid strömavbrott är det också växelriktarens uppgift att avbryta leverans 

av el till elnätet vid avvikning av nätfrekvens eller nätspänning. Växelriktare som skall vara verksam i 

Sverige måste därför följa svensk standard (SE-EN 50438) för krav vid avvikelser av nätfrekvens och 

nätspänning. Dessa krav innefattar regler om hur stora avvikelser och hur länge dessa får förekomma 

innan växelriktaren måste bryta uppkopplingen (Stridh, Växelriktare – en nyckelkomponent i 

solcellsanläggningen, 2011). 

3.3 Investeringsbedömning 
För att ha möjlighet att ta ett beslut vare sig en investering bör genomföras krävs att en 

investeringsbedömning görs. Värdet på Pengar förändras med tiden på grund av inflationen samt 

värdeändring på kapital med hänsyn till ränta. Även skatt och krav på avkastning måste tas till 

hänsyn. Detta gör att investeringsbedömning kompliceras och en kalkylmodell måste tas fram som 

tar dessa hänsyn till tidsvärdet av pengar. Investeringsbedömningen i det här arbetet kommer att 

behandla metodikerna nettonuvärdesmetoden, annuitetsmetoden, internräntemetoden, LCC och 

HHÅ (Cassel, 2013).  

3.3.1 Nettonuvärdesmetoden 

Nettonuvärdesmetoden är en metod för att räkna bak alla framtida investeringar till dagens värde 

(nuvärde=NV) med hänsyn till tidsvärdet av pengar som orsakas av kapitalvärdeändring p.g.a. ränta. 

Nuvärdet kan sedan jämföras med investeringskostnaden (G) för att få fram ett nettonuvärde (NNV) 

som alltså motsvarar hur mycket mer eller mindre investeringen är värd jämfört med 

investeringskostnaden i kr. Formel för nettonuvärde visas nedan (Cassel, 2013): 

         (6) 

Metoden grundar sig i principen att kapitalvärdet om ett år (    ) är kapitalets värde idag (NV) 

multiplicerat med 1 + bankens ränta (r) efter varje år d.v.s. 

                (7) 

För att beräkna detta för år två (    ) multiplicerar man kapitalvärdet om ett år med 1 + bankens 

ränta d.v.s. 

                 (8) 

Tillsammans ger de två ovanstående formlerna: 
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(9) 

eller för att ge en mer generell formell med n för antal år: 

                (10) 

På samma sätt kan man räkna tillbaka en framtida investering till vad investeringen är värd idag 

genom att dividera med (1+r)n i båda leden. 

   
    

      
   (11) 

Kapitalvärdet i ovanstående formel kan även bytas ut till inkomst som fås vid år n. Vid fall av flera 

årliga intäkter (a) kan man räkna ut en enhetslös nusummefaktor (NF) som multipliceras med den 

årliga intäkten i kr enligt nedan: 

   
        

        
  (12) 

         (13) 

3.3.2 Annuitetsmetoden 

Nackdelen med nuvärdesmetoden är att man inte kan jämföra investeringar med olika livslängd. Om 

investeringarna går att upprepa kan man istället använda sig av annuitetsmetoden för att jämföra 

lönsamhet mellan flera investeringar. Annuitetsmetoden går ut på att räkna ut den årliga annuiteten 

för en investering d.v.s. den årliga värdesökningen med hänsyn till tidsvärdet av pengar som orsakas 

av ränta. Annuiteten (A) räknas ut genom att multiplicera den så kallade annuitetsfaktorn med 

nettonuvärdet enligt formel nedan (Cassel, 2013). 

         (14)

Formeln för annuitetsfaktorn ges nedan: 

   
 

         
  (15) 

Annuitetsfaktorn är även densamma som inverterade nusummefaktorn: 

   
 

  
  (16)

Fördelar med annuitetsmetoden: 

 Tar hänsyn till tidsvärdet av pengar 

 Tar hänsyn till projektets risk i for av diskonderingsränta 

 Tar hänsyn till samtliga kassaflöden 

 Ger information om värdeökning per år 

 Kan rangordna projekt med olika livslängd 

Begränsningar vid användning av annuitetsmetoden: 

 Olika livslängd som inte kan upprepas kan inte beräknas med metoden, då bör man istället 

grunda sitt beslut med avseende på NNV 
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3.3.3 Payback-metoden 

Payback-metoden är en metod inom investeringsbedömning som beräknar hur lång tid det tar för en 

investering att återbetalas. En bra återbetalningstid är en som är så låg som möjligt, avgörande för 

om återbetalningstiden är för lång eller inte beror ofta på vad företaget har som policy. 

Återbetalningstiden beräknas genom att subtrahera överskott varje år från grundinvesteringen tills 

summan blir noll (Cassel, 2013). 

Fördelar med payback-metoden: 

 Enkel att beräkna 

 Tar hänsyn till kassaflöden 

 Enkel att förstå och förklara 

Begränsningar med payback-metoden 

 Ignorerar tidsvärdet på pengar, använder endast nominella värden 

 Bygger på godtyckligt beslut om godkänd återbetalningstid vilket kan förhindra goda 

investeringar för företaget om dessa är för långsiktiga 

 Ignorerar vad som händer efter återbetalningstiden 

3.3.4 Internräntemetoden 

NNV för en investering är kraftigt beroende på räntan, vid för hög ränta kommer NNV troligtvis att bli 

negativ vilket betyder att investeringen inte är lönsam. Räntan som ger brytpunkten för när NNV går 

över till negativ kallas för internränta (IRR) och motsvarar avkastning för investeringen i procent. 

Principen illustreras i bilden nedan (Cassel, 2013).  

 

Figur 12: Internräntemetoden, figur av: Pontus Stigeborn 

Fördelar med internräntemetoden: 

 Ger felmarginal på diskonteringsräntan och visar därmed känsligheten vid NNV beräkning 

 Tar hänsyn till tidsvärde av pengar 

 Tar hänsyn till samtliga kassaflöden 

 IRR motsvarar en relativ avkastning vilket är lättare att förstå sig på än absolut avkastning 

Begränsningar med internräntemetoden: 

kr 

Ränta 

NNV

IRR 
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 Håller inte som ensam beslutsregel 

 Det finns inte alltid en IRR, vissa investeringar är alltid lönsamma eller aldrig lönsamma och 

når därför aldrig brytpunkten 

 En investering kan ha flera IRR om den till exempel har hög investeringskostnad och en hög 

kostnad vid livslängdens slut 

3.3.5 Räntor 

En nominell kalkylränta (    ) bestäms av företaget och är en summa av bankens ränta, 

avkastningskrav utöver bankens ränta och risk. Denna kalkylränta kan beräkna den nominella 

kapitalökningen men inflation kommer innebära högre priser på marknaden så kalkylräntan 

motsvarar inte ökningen i köpkraft. För att 1 + kalkylräntan ska motsvara 1 + ökad köpkraft måste 

den ökade köpkraften multipliceras med 1 + inflationen för att ta hänsyn till inflationen. Köpkraften i 

det här exemplet motsvarar den reala räntan (     ). Man skriver alltså isär inflationen från den 

nominella räntan enligt följande:

                                 (17) 

Ovanstående argument ger följande formel för      : 

      
      

           
    (18) 

Hänsyn behöver även tas till skatt på räntan. Skatt betalas på den nominella räntan vilken därför 

behöver multipliceras med 1-skatt. Detta kommer ge följande formel för beräkning av real ränta: 

      
                

           
   

(19) 

Nominella belopp anger mängd pengar medan reala belopp anger köpkraften och jämförs med något 

års pengavärde, man måste alltid använda nominell ränta vid beräkning av nominella belopp och real 

ränta vid beräkning av reala belopp (Cassel, 2013). 

Räntan kan även vara enkel eller effektiv ränta. Enkel ränta är ränta som beräknas med årsbasis och 

vid beräkning över flera år kommer detta ge en ränta på ränta effekt vid beräkning över fler än ett år 

eftersom kapitalet ökar med ränta på kapitalet från tidigare år. Effektiv ränta används när 

kapitalisering sker mer än en gång per år och kommer ge en ränta på ränta effekt redan under första 

året. Man kommer då behöva räkna om den effektiva räntan(          ) till en ränta som gäller vid 

årsbasis(      ). Detta görs enligt formeln nedan (Bäckström, 2013): 

          
         

 
      (20) 

3.3.6 Livstidskostnad (LCC) 

Vid investeringsbedömning kan det vara av vikt att räkna på en investerings kostnad under hela dess 

livstid för att kunna ta beslut om vad som är det mest fördelaktiga beslutet. En beräkningsmetod som 

tar hänsyn till detta är livstidkostnad (LCC) metoden. LCC bidrar exempelvis med information 

angående: 

 Bedömning och jämförelse av alternativa tekniker för formande och avyttrande  

 Ekonomisk lönsamhet av ett projekt eller en produkt 
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 Identifiering av kostnadsposter och kostnadseffektiviserande åtgärder 

 Utvärdering och jämförande av strategier för produktens användning, drift, test, inspektion, 

underhåll etc. 

 Utvärdering och jämförelse av tillvägagångssätt vid omplacering, livsförlängande eller 

avyttrande av åldrande anordningar 

 Fördelning av tillgängliga medel för olika prioriteringar vid produktutveckling och förbättring 

 Bedömning av produktens garantikriterier genom tester för verifiering och dess alternativ 

Viktigt vid LCC är förstående av produktens livsspan. Livsspannet för en produkt kan delas in i sex 

huvudkategorier: 

 Koncept och definition 

 Design och utformning 

 Tillverkning 

 Installation 

 Drift och underhåll 

 Avyttrande 

Det krävs även en förståelse om förhållandet mellan dessa faser och produktens utförande, säkerhet, 

pålitlighet, hållbarhet och andra egenskaper som kan påverka produktens livstidkostnad. 

Lämpliga faser ska väljas beroende på vad som lämpar sig bäst för produkten. Generalisering av 

ovanstående faser kan även delas upp i anskaffningskostnad, ägandekostnad och avyttrande kostnad 

enligt följande formel: 

                      

              

                   

(21) 

Anskaffningskostanden är ofta synlig och kan direkt utvärderas, den kan innehålla 

installationskostnad. 

Ägandekostnaden är inte en direkt kostnad vilket gör den svårare att förutspå och kan behöva 

approximeras. Ägandekostnaden kan komma att inkludera installationskostnader. 

Avyttrandekostnader kan i vissa fall utgöra en stor del av livstidkostnaden och därför kraftigt påverka 

vad för krav som krävs av produkten för att få långsiktig lönsamhet. Kärnkraftverk är ett exempel 

med stor avyttrandekostnad (SEK, 2004). 

Formeln ovan skiljer sig en aning i utformning från vad man beslutat använda enligt Chalmers 

tekniska högskola:

                                    

            

(22) 

Där: 

     är initialkostnaden, inköpspriset för produkten/systemet 
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     är installationskostnaden, uppstartningskostnaden som inte inkluderas i inköpspriset ex. 

installation, utbildning av personal, spillmaterial 

    är energikostnaden för produkten/systemet 

   är driftkostnader som inte ingår i energikostnaderna 

    är underhållskostnader för service och reperation 

   är kostnader för driftuppehåll 

      är miljökostnader för miljötillstånd 

   är avyttrandekostander som uppstår vid slutet av systemets/produktens livstid 

Hänsyn måste även tas till priset för energi vid olika år, inflation, kalkylränta, förväntad livslängd för 

produkt (Chalmers tekniska högskola, 2006). 

Vid LCC beräkning i energisammanhang är det viktigaste kostnaderna investering, energikostnad för 

drift samt underhållskostnader. Man antar konstanta värden för energi och underhållskostander för 

att kunna använda nusummefaktorn för att räkna bak kostnader till dagens pengavärde. Formeln för 

LCC blir följande (Jernkontoret, 2007): 

                                  (23) 

                                   (24) 

                                      

    

(25) 

Metoden bör appliceras i tidigt skede då beslut har mer inflytande på produktens LCC men metoden 

har också fördelar vid användning i senare faser av projektet. LCC kan användas för beräkning av hela 

produktens livslängd eller delar av dess livslängd, LCC analysen bör vara anpassat för den specifika 

produkten för att maximalt kunna utnyttja denna vid beslutsfattande. Nedan illustreras olika 

användningsområden i olika faser. 
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Figur 13 Användningsområden för LCC i olika faser i en produkts livstid 

Processen vid utförande av LCC går ut på att identifiera och utvärdera kostnadsposter som 

uppkommer i olika faser av en produkts livslängd. För att utföra en LCC analys som är användbar och 

korrekt applicerbar bör den vara strukturerad och väl dokumenterad genom användning av följande 

steg enligt svensk standard SS-EN 60300-3-3 (SEK, 2004): 

 Livstidkostnadsplan:  

Behandlar syfte och omfattning av analysen 

 

 Val/utformning av LCC modell: 

 Tillgänglighet av data 

 Selektivitetsnivå för att kunna skilja på alternativ 

 Sensitivitetsnivå som krävs för att nå önskad noggrannhet 

 Tillgänglig tid för att utföra och rapportera LCC 

 

 LCC modell applicering:  

 Data från alla kostnadsposter 

 Genomförande av LCC analys för scenarios definierade i analys planen 

 Rapport analys för att identifiera optimala scenarior 

 Undersök LCC modellens in- och utdata för att identifiera de mest betydelsefulla 

kostnadsposterna 
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 Kvantifiera skillnader av produktens utföranade, tillgänglighet eller andra relevanta 

begränsningar mellan alternativen om dessa inte tydligt framgår i LCC modelens 

utdata 

  Kategorisera och summera LCC modelens utdata i relevanta grupperingar 

exempelvis utgifter som är återkommande/icke återkommande, direkta/indirekta, 

variabla/fasta, anskaffning/ägande/avyttrande och andra grupperingar som kan vara 

relevanta för analysens användare 

 Uppför en känslighetsanalys för att undersöka omfattning av konsekvenser orsakade 

av antaganden och osäkerhet i indata. Viktigt här är större kostnadsposter och 

antaganden om tidsvärdet av pengar 

 Granska LCC modelens utvärden relativt målen i analysplanen för att försäkra att 

dessa är uppfyllda och för att tillräckligt med information har presenterats för att ett 

beslut ska kunna fattas. Om målen inte är uppfyllda kan fortsatta utvärderingar eller 

justeringar behöva göras 

 

 Livstidkostnads dokumentation: 

 Sammanfattning – Innehåller sammanfattning av mål, resultat, slutsats och 

rekommendation av analysen för att skapa överblick för beslutfattare, användare och 

andra intressenter 

 Syfte och omfattning – Innehåller mål, produktbeskrivning som inkluderar 

produktens tänkta användningsmiljö, drift och support scenarier; antaganden, 

begränsningar och alternativa vägar som tagits till hänsyn i analysen 

 LCC modellbeskrivning – Sammanfattar LCC modellen inklusive relevanta 

antaganden, beskrivning av uppdelningsstrukturen, beskrivning av kostnadsposter 

och hur de var uppförda och en beskrivning av hur kostnadsposterna var integrerade 

 

 Granskning av resultat: 

 Granskning av mål och omfattning av analysen för att försäkra om att de har blivit 

korrekt beskrivna och tolkade 

 Granskning av modellen för att försäkra att den är lämplig uppbyggd för sitt ändamål 

 Granskning av modellens applicering för att försäkra att indata har blivit korrekt 

uppförda, att modellen har används korrekt, att resultaten har blivit korrekt 

utvärderade och diskuterade samt att målen är nådda 

 Granskning av alla antaganden för att försäkra att dessa är rimliga och att de har 

blivit korrekt dokumenterade 

 

 Analysuppdatering: 

 I många LCC fall är det fördelaktigt att hålla LCC analysen uppdaterad under 

produktens livstid då ny data blir tillgänglig längre in i produktens livstid. Den 

uppdaterade analysen bör bli dokumenterad och granskad i enlighet med tidigare 

versioner 

LCC lämpar sig bäst till produkter och system som har hög energiförbrukning under driftfasen. 

Slutsatser kan då exempelvis visa att en datorskärm som har högre investeringskostnad men 
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förbrukar mindre energi kan vara mer lönsam ur ekonomiskt perspektiv om man tar hänsyn till hela 

dess livslängd. 

Metoden kan användas i behovsanalysen för att jämföra kostnadsskillnader för leasing och inköp 

eller för att jämföra förslag där framtida kostnader och investeringskostander skiljer sig åt. Om 

metoden används för utvärdering av olika anbud är det viktigt att specificera i förfrågningsunderlaget 

vilken typ av information anbudsgivaren behöver tillhandahålla och vilka mätmetoder som kommer 

att tillämpas för att det ska vara tydligt hur anbuden bedöms (msr). 

3.3.7 Levelized cost of electricity (LCOE) 

LCOE är ett vanligt uttryck I solcellsindustrin som används för att räkna fram en kostnad per kWh för 

en energiproducent. Syftet med LCOE är att kunna jämföra priser på el för energiproducenter som 

producerar energi från olika energikällor men det går även att jämföra exempelvis olika typer av 

solcellssystem. 

LCOE tar hänsyn till den totala livstidskostnaden (TLCC) och jämför denna med total producerad 

energi under livslängden (TLCP) enligt formel nedan. 

     
    

    
 

(26)

Beräkningarna kan ske med väldigt olika indata så vid jämförelse är det viktigt att samma värden har 

används för att resultatet skall vara jämförbart. Man brukar även skilja på nominell och real LCOE för 

beräkningar med real eller nominell ränta (Walter Short, 1995). 

3.4 Elcertifikat 
Sedan år 2003 har man som producent av förnyelsebar energi exempelvis från solceller möjlighet att 

få ett elektroniskt elcertifikat av den Svenska staten som kan säljas på en öppen marknad där pris 

styrs av tillgång och efterfrågan. Samma princip gäller i Norska staten som har gemensam 

elcertifikatsmarknad med Sverige sedan 2012. 

Elcertifikat efterfrågas av Svenska och Norska aktörer med kvotplikt. Kvotplikten innebär att aktören 

är skyldig enligt lag att köpa elcertifikat som motsvaren en bestämd kvot av dess elförsäljning eller 

användning. Varje år köps elcertifikat för motsvarande kvot in och varje år annulleras dessa för att 

kvoten ska nollställas inför kommande år så att nya elcertifikat behöver köpas in. De som är 

kvotpliktiga är följande (STEM, 2012): 

• Elleverantörer 

• Elanvändare som använder el som de själva producerat om mängden använd el uppgår till 

mer än 60 megawattimmar per beräkningsår och har producerats i en anläggning med en 

installerad effekt som är högre än 50 kilowatt. 

• Elanvändare i den utsträckning de har använt el som de har importerat eller köpt på den 

nordiska elbörsen 

• Elintensiva industrier som har registrerats av Energimyndigheten 

Om den kvotpliktiga aktören är elleverantör så innebär det en höjning av elpriset för leverantörens 

kund. På så sätt skapar man ständig efterfrågan på förnyelsebar energi som alla Svenska och Norska 

elkunder bidrar till. 
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För att få elcertifikat måste anläggningen först godkännas av Energimyndigheten. Energimyndigheten 

kontrollerar då att energin mäts per timme samt produceras av de förnyelsebara energikällorna (lista 

från (STEM, 2012): 

• Vindkraft 

• Solenergi 

• Vågenergi 

• Geotermisk energi 

• Biobränslen enligt förordning (2011:1 480) om elcertifikat 

• Viss vattenkraft 

Ansökan om elcertifikat kan göras på energimyndighetens hemsida. 

3.5 Ekonomiskt stöd för installation av solceller 
Ekonomiskt stöd kan sökas elektroniskt direkt hos boverket eller via formulär inskickat till 

länsstyrelse i aktuellt län. Riksdagen har med syftet att öka användning av solsystem, öka antalet 

aktörer, öka elproduktion från solceller i Sverige med minst 2,5 GWh och sänka systemkostnaderna 

under stödperioden infört ett stöd för installation av solceller. Detta stöd kan inte kombineras med 

andra stöd och får maximalt täcka 35 % av de stödberättigade kostnaderna. Vidare får stödet inte 

överskrida 1,2 miljoner kronor per system eller 37 000 plus mervärdesskatt per installerad kWp. 

De stödberättigade kostnaderna inkluderar projekteringskostnader, materialkostnader samt 

arbetskostnader om den som utför arbetet är godkänd för F-skatt eller motsvarande skattkontroll för 

utlänska arbetare. 

Regeringen har avsatt 210 miljoner kronor till stöd för solceller under stödperioden 2013-2016 och 

för att ta del av detta krävs att arbetet är slutfört senast 31 december 2016, med slutfört arbete 

menas den tidpunkt då solcellssystemet är anslutet till elnätet (Näringsdepartementet, 2013). 

Formulär för ansökan ges av energimyndigheten. Ansökan kan även göras elektroniskt via boverkets 

hemsida. 

3.6 Elhandel och elnät 
Vid elhandel skiljer man på elproducent, elhandlare och elnätsägare. Elproducenten producerar el 

och skickar ut priser och förväntade producerade volymer till börsen inför nästkommande dag, 

börsen får också information från elförbrukare om efterfrågan på el från dagen innan. På börsen 

köps och säljs el av elhandlare, elförbrukaren har fri möjlighet att välja från vilken elhandlare i 

Sverige som elen ska inhandlas av. Elnätsägare är även koncessionsägare och sköter transporten av el 
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ut till elförbrukaren. Processen illustreras av figuren nedan. 

 

Figur 14: Översikt för elhandel från produktion till förbrukare, figur av: Pontus Stigeborn 

Vid produktion av energi från enskillda fastigheter krävs att energi skickas i en riktning som nätet inte 

är byggt för vilket innebär att detta måste meddelas till nätägaren och en avgift för inmatning kan 

tillkomma. Enligt ellagen kapitel 4 § 10 behöver man inte betala avgift för inmatning om detta sker 

med en effekt av högst 43,5 kW och om elanvändaren använder mer el än vad som skickas ut på 

nätet (Näringsdepartementet, 2014).  

De priser som ingår i elräkningen är kan delas upp enligt följande: 

 Pris från elhandlare 

o Elcertifiering betalas per kWh. En kvot av total produktion ska vara förnyelsebar. 

Förbrukaren betalar en extraavgift för el som läggs i en pott och delas sedan ut till de 

som producerar förnyelsebar energi 

o Elförbrukning betalas per kWh och ett tillägg för fast avgift. Priset är rörligt eller fast 

och kopplas till elförbrukning 

o Skatt betalas med fast avgift per kWh och uppdateras i regel varje år 

o Moms är 25 % och betalas på summan av elcertifikat, elförbrukning, fast avgift och 

skatt  

 Pris från nätägare 

o Transport betalas per kWh med ett pålägg för fast avgift. Nätägaren är också 

koncessionsägare och har ansvar för drift, underhåll och transport av el. Exempelvis 

kablage och andra komponenter ingår i nätägarens ansvar 

o Moms är 25 % och betalas även på transportavgiften inklusive den fasta avgiften 

I tabellen nedan visas en samanställning av historiska elpriser för olika typavtal där elpriset är pris för 

elhandel exklusive skatter.  

Tabell 2: Historiska elpriser i öre/kWh 2000-2013 för elhandel (SCB, 2013), elnät (SCB, 2013), skatter (Svensk Energi, 
2013) och spotpris (Nordpoolspot, 2013) 

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

               
Elpris rörligt 25,6 27,0 35,2 75,8 42,6 35,6 51,7 42,7 61,7 64,4 87,6 82,1 53,5 56,3 

Elpris 1-årsavtal 23,8 24,8 32,8 47,3 46,2 40,4 50,5 57,0 68,3 68,7 63,8 75,7 62,0 57,4 

Elpris 2-årsavtal 24,3 24,9 32,2 42,7 44,3 41,0 50,1 57,6 67,9 67,9 64,8 72,2 63,0 58,2 

Produktion 

Förbrukning 

Nät 

Volym & Pris för 

dagen efter 

Dagen efter 

Svenska Kraftnät 

och elnätsägare 

Börsen 
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Elpris 3-årsavtal 24,5 25,1 31,9 40,2 44,1 41,0 49,6 57,9 68,2 67,5 65,2 69,9 62,9 58,2 

               
Elpris medel 24,6 25,5 33,0 51,5 44,3 39,5 50,5 53,8 66,5 67,1 70,4 75,0 60,4 57,5 

Elnät 42,3 42,9 42,8 44,1 45,9 46,8 46,9 47,5 48,9 52,5 56,2 59,1 61,6 63,7 

Elskatt 16,2 18,1 19,8 22,7 24,1 25,4 26,1 26,5 27,0 28,2 28,0 28,3 29,0 29,3 

Moms 20,8 21,6 23,9 29,6 28,6 27,9 30,9 32,0 35,6 37,0 38,6 40,6 37,7 37,6 

               
Totalt exkl. elnät 61,5 65,2 76,7 103,8 97,0 92,8 107,4 112,3 129,1 132,3 137,0 143,9 127,1 124,5 

Totalt inkl. elnät 103,8 108,1 119,5 147,9 142,9 139,6 154,3 159,8 178,0 184,8 193,2 203,0 188,7 188,2 

Spotpris 12 21,1 25,2 33,3 25,6 27,6 44,5 28 49,1 39,2 54,3 42,3 28,1 34,1 

 

3.7 Koncessionsplikten 
I ellagen (lag 1997:13) kapitel 2 anges och regleras de krav som gäller för nätkoncession. 

För att bygga elektrisk starkströmsledning krävs ett tillstånd att få göra detta, en nätkoncession (1 §). 

Frågan om nätkoncession prövas av nätmyndigheten i flesta fall med vissa undantag (1 a §). Om 

frågan har betydelse för försvaret (1 a §) eller har utlandsförbindelse (1 b §) så överlämnas frågan 

direkt till regeringen. 

Nätkoncession kan sökas för en linje vilket anger dess sträckning eller för ett område vilket anger 

dess område. Vid nätkoncession för område anges högsta tillåtna spänning med hänsyn till spänning 

som behövs för att bedriva systemet, miljöpåverkan vid framtida utbyggnation av nätet, 

samhällsekonomisk motivering och konsekvenser för berörda kunder (2 §).  

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från kravet på nätkoncession. Dessa föreskrifter är 

direkt tillämpbara men för att inte riskera en framtida tvist kan man ansöka om bindande besked 

från nätmyndigheten att man uppfyller föreskrifterna (4 §). 

Beslutet om nätkoncession ska gynna allmänintresset och får endast delas ut då ”anläggningen är 

lämplig från allmän synpunkt” (6 §). Nätkoncession får heller inte strida mot detaljplan eller 

områdesbeskrivning (8 §). 

Vid nätkoncession för linje skall bestämmelser i miljöbalken tillämpas och en 

miljökonsekvensbeskrivning skall utföras i enlighet med denna (8 a §) (Näringsdepartementet, 2014). 

Koncessionshavaren får inte vara elproducent eller bedriva elhandel eftersom detta skulle försvåra 

konkurrans. Koncessionshavaren har även skyldighet att ge tillgång till elnätet för alla som vill ansluta 

sig till och använda nätet, dock så kan skälig ersättning för tjänsten för nätets användare. 

Skälighetsnivå regleras av nätmyndighet (Sernhed, 2014). 

3.8 Boverkets Byggregler (BBR) 
På samma sätt som solinstrålning genom fönster minskar uppvärmningsbehovet är det tänkt att 

direktanvändning av solceller kan reducera elbelastning för byggnaden. Det behövs enligt boverket 

inte ske separat mätaning av mängd producerad energi av solcellerna eftersom byggnadens 

energianvändning minskar med ökad användning av egenproducerad elektricitet (Boverket, 2012). 

Boverket ställer i BBR18 avsnitt 9 de krav som gäller för energianvändning i en byggnad; här ingår 

den vid normalt bruk levererade energin som används för uppvärmning, komfortkyla, 
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tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi. Även golvvärme, handdukstork och annan 

installerad apparat för uppvärmning räknas in under boverkets krav på energianvändning. I tabellen 

nedan visas de krav som gäller angående energianvändning för bostäder och lokaler enligt BBR18 

(Boverket, 2011). 

Tabell 3: Boverkets krav för specifikt energibehov för bostäder och lokaler (Boverket, 2011) 

Klimatzon I II III 

Bostäder med annat 
uppvärmningssätt än elvärme 

130 110 90 

Bostäder med elvärme 95 75 55 

Lokaler med annat 
uppvärmningssätt än elvärme 

120 
 

+ 110(qmedel-0,35)* 

100 
 

+ 90(qmedel-0,35)* 

80 
 

+ 70(qmedel-0,35)* 

Lokaler med elvärme 95 
 

+ 65(qmedel-0,35)* 

75 
 

+ 55(qmedel-35)* 

55 
 

+ 45(qmedel-0,35)* 

*Tillägg då uteluftsflödet av ökande hygieniska skäl är större än 0,35 l/s per m2 i 

temperaturreglerande utrymmen. Där qmedel är det genomsnittliga specifika uteluftflödet under 

uppvärmningssäsong och får högst tillgodoräknas till 1,00 l/s per m2 

I BBR18 kapitel 9:12 delas Sveriges län in i följande klimatzoner: 

Klimatzon I: Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län 

Klimatzon II: Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län 

Klimatzon III: Västra Götalands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Östergötlands, Södermanlands, 

Örebro, Västmanlands, Stockholms, Uppsala, Skåne, Hallands, Blekinge och Gotlands län 

3.9 Plan- och bygglagen (PBL) 
I plan- och bygglagen (2010:900) finns bestämmelser för planläggning av mark, vatten och byggande. 

I kapitel 1 förklaras uttrycks att angivna bestämmelser har som syfte att med hänsyn till den enskillda 

ge upphov till en samhällsutveckling som främjar jämlikhet och goda sociala förhållanden samt en 

långsiktigt hållbar livsmiljö för såväl dagens som kommande generationer (1 §). Det är kommunens 

angelägenhet att uppföra plan för användning av mark och vatten enligt PBL (2 §). 

PBL kapitel 8 anger de krav som ställs på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser. 

Angående utformning så skall en byggnad vara lämplig för dess ändamål, ha en god form-, färg- och 

materialverkan samt vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse och/eller 

orienteringsförmåga (1 §). 

Ett byggnadsverks tekniska egenskaper ska tillfredsställa krav angående följande (4 §): 

 Bärförmåga, stadga och beständighet 

 Säkerhet vid brand 

 Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön 

 Säkerhet vid användning 

 Skydd mot buller 

 Energihushållning och värmeisolering 
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 Lämplighet för det avsedda ändamålet 

 Tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga 

 Hushållning med vatten och avfall 

I PBL kapitel 9 finns gällande krav angående bygglov. Bygglov krävs vid nybyggnad, tillbyggnad och 

annan ändring än tillbyggnad om byggnaden inreds eller används för väsentligt andra ändamål än vad 

senast beviljat bygglov anger eller vad byggnaden senast används till. Bygglov krävs även om 

byggnaden inreds för ökning i antal bostader eller lokaler inom byggnad eller om byggnaden i 

områden som omfattas av detaljplan ändrar färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller på 

annat sätt avsevärt påverkar byggnadens yttre (2 §). 

Trots 2 § krävs inte bygglov inom ett område med detaljplan om byggnadsverket sker i enlighet med 

planen och inom den tid som kommunen bestämt. Bygglov krävs inte heller inom ett område med 

områdesbeskrivning förutsatt att byggnadsverket uppfyller angivna bestämmelser (7 §). 

Ansökan om bygglov skall i skriftlig form innehålla ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som 

behövs vid prövningen. Det ska även ingå förslag från byggherre om vem/vilka som skall vara 

kontrollansvariga och om handlingen avser ändring av bostadshus med endast en eller två 

bostadslägenheter ska de handlingar som behövs för startbesked inkluderas (21 §). 

Det är byggnadsnämndens ansvar att pröva ansökningar om bygglov, rivningslov samt marklov (20 §) 

och besked skall meddelas inom en period på 10 veckor. Om nödvändigt för ärandet får dock 

prövningsperioden förlängas med maximalt 10 veckor (27 §). Från när beslutet vunnit laga kraft 

måste åtgärd som lovet avser påbörjas inom två år och vara avslutat inom fem år, om detta inte 

uppfylls kommer bygglov upphävas. 

3.10 Miljöcertifiering 
Miljöcertifiering av byggnader är ett system som används för att sätta miljökrav i byggbranschen och 

uppmuntra hållbart byggande. Några vanliga certifieringssystem i Sverige är LEED, BREEAM, 

GreenBuilding, Svanen, passivhus och Miljöbyggnad. Trots likheter hanterar de ekologisk hållbarhet 

på olika sätt och tillämpas därför ofta olika beroende på byggnadstyp. Nedan visas tabell över de 

olika områden som behandlas av tidigare nämnda certifieringssystem samt statistik över de mest 

använda certifieringar i Sverige. 

Tabell 4: Översikt av behandlingsområden för olika certifieringssystem som är populära i Sverige (SKANSKA, 2012) 

 

 

 

 
 

 

 

Märkning 
LEED NC 
(3:e part) 

BREEAM 
(3:e part) 

GreenBuilding 
(3:e part) 

Miljöbyggnad 
(3:e part) 

Passivhus 
(2:a/3:e part) 

Svanen 
(3:e part) 

Organisation USGBC BRE SGBC och EU SGBC 
Forum for 

Energieffektiva 
byggnader (FEBY) 

Miljömärkning 
Sverige 

Energi X X X X X X 
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Inomhusmiljö X X  X X X 

Material X X  X  X 

Användning av 
vatten 

X X    X 

Fukthantering X   X  X 

Markanvändning 
och ekologin 
lokalt 

X X     

Uppvärmning av 
mikroklimat 

X      

Information om 
byggnaden 

X X  X  X 

Uppföljning X X X X X X 

Innovativ lösning X      

Transport 
(byggskede=BP) 
och brukare=B) 

X (BP, B) X (B)     

Avfall byggskede 
och brukare 

X X    X 

Byggskede X X   X X 

 

Figur 15: Antal registrerade och certifierade byggnader i Sverige för de mest använda certifieringssystemen i Sverige dec-
09 till jun-13 (SGBC, 2013) 

3.10.1 Miljöbyggnad 

För klassificering inom miljöbyggnad måste man ha bra betyg inom alla kategorier för att nå ett bra 

slutbetyg, man kan exempelvis inte få mer i slutbetyg än ett steg bättre än sitt sämsta betyg så om 

man har ett brons inom någon kategori kan man inte nå guld i slutbetyg. Kategorierna döms efter 

respektive indikator som sedan viktas till indelning av aspekter, energianvändning och energislag är 

exempelvis sina egna aspekter medan värmeeffektbehov och solvärmelast ger gemensamt aspekten 
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effektbehov. Det sämsta betyget inom respektive aspekt ger aspektbetyget. Betyget för de olika 

aspekterna viktas sedan till respektive område exempelvis energi som består av energianvändning, 

effektbehov och energislag. De betygen inom varje område som man har mest av avgör slutbetyget 

för respektive område och lika många av två betyg ger det bästa betyget av de två. Miljöbyggnad gör 

bedömning inom tre områden; energi, inomhusmiljö och material. Slutbetygen som ges är klassad, 

brons, silver och guld där klassad innebär att man inte uppfyller kraven för brons. För respektive 

slutbetyg gäller att man nått minst det betyget inom varje område. 

Kraven för energianvändning skiljer sig för befintliga byggnader och i nybyggnation. Nedan visas 

tabell över krav för olika nivåer inom certifieringssystemet (andra krav ställs för handelsbyggnader). 

Tabell 5: Krav på energianvändning för olika nivåer inom certifieringssystemet miljöbyggnad (SGBC, 2012) 

Indikator Hustyp Brons Silver Guld 

Årlig energianvändning 
nybyggnation[kWh/m2], 

Atemp 

Nybyggnation för 
eluppvärmd byggnad 

≤ BBR ≤ 75 % BBR ≤ 65 % BBR 

Nybyggnation för 
byggnad uppvärmd med 

annat än el 
≤ BBR ≤ 95 % BBR ≤ 90 % BBR 

Årlig energianvändning 
befintlig byggnad 
[kWh/m2], BOA 

Småhus ˂ 162 ˂ 105 ˂ 71 

Flerbostadshus ˂ 171 ˂ 135 ˂ 110 

Årlig energianvändning 
befintlig byggnad 
[kWh/m2], LOA  

Förskola ˂ 234 ˂ 182 ˂ 149 

Vårdbyggnader ˂ 200 ˂ 174 ˂ 133 

Skola ˂ 206 ˂ 170 ˂ 130 

Kontor ˂ 193 ˂ 118 ˂ 84 

 

Angående energislag så når man högre nivå för högre andel av förnyelsebar och/eller flödande 

energi. Olika energikällor delas in i kategorier beroende på hur miljövänlig miljöbyggnad anser den 

vara, indelning sker enligt följande: 

• Miljökategori 1: Solenergi, vind och vattenkraft, industriell spillvärme som saknar 

försäljningsvärde och annars skulle gå förlorad 

• Miljökategori 2: Biobränsle i värme- och kraftvärmeverk 

• Miljökategori 3: Icke miljögodkända pannor 

• Miljökategori 4: Varken förnybar eller flödande energi ex. fossila bränslen, kärnkraft och torv 

Tabell över kraven för andel förnyelsebar/flödande energi för olika nivåer inom miljöbyggnad visas i 

tabell nedan. 

Tabell 6: Krav över andel förnyelsebar/flödande energi för de olika nivåerna inom Miljöbyggnad (SGBC, 2012) 

Indikator Brons Silver Guld 

% av årlig total 
energianvändning i 

byggnaden 

˃ 50 % från 
Miljökategorierna 

1,2 och 3 

˃ 10 % från Miljökategori 
1 och ˂ 25 % från 
miljökategori 4. 

 
Alternativt ˃ 50 % från 

Miljökategori 2 och ˂ 25 
% från Miljökategori 4. 

˃ 20 % från Miljökategori 1 
och ˂ 20 % från 

Miljökategori 3 och 4 
 

Alternativt ˃ 50 % från 
Miljökategori 2 och ˂ 20 % 

från vardera Miljökategori 3 
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och 4 

3.10.2 LEED 

Certifieringssystemet LEED handlar om att samla poäng inom olika kategorier för att få önskat 

slutbetyg. Betygen delas in i ”Certified” 40-49 poäng, ”Silver” 50-59 poäng, ”Gold” 60-79 poäng och 

”Platinum” 80 poäng eller mer. Totalt finns 110 poäng att delas ut varav 100 går att nå då vissa poäng 

endast kan delas ut för särskilda fall. 

Bland annat så kan poäng fås vid tillverkning av egen förnyelsebar energi, 1-7 poäng kan ges inom 

kategorin. Antal poäng ges beroende på hur stor andel av energikostnaden som kommer från egen 

förnyelsebar energi och denna kategori gäller bara för producerad energi inom fastighetsgränsen. För 

byggnader utan bestämd verksamhet ”oinredd byggnad” kan man klassificera skal och fastighetsdrift 

utan hänsyn till energianvändning för de som kommer att använda byggnaden, då gäller att 4 poäng 

ges om 1 % av energikostnad kommer från den egenproducerade energin. Vid nybyggnation och 

skolor gäller poängsystem enligt tabellen nedan (USGBC, 2009). 

Tabell 7: LEED procentkrav av egentillverkad förnyelsebar energi för olika poäng inom nybyggnation och skolor (USGBC, 
2009) 

Procentuell egen producerad förnyelsebar energi Poäng 

1 % 1 

3 % 2 

5 % 3 

7 % 4 

9 % 5 

11 % 6 

13 % 7 

 

Ovanstående certifieringsexempel gäller under hela byggnadens livslängd. Det finns även en mer 

attraktiv certifiering som gäller i endast fem år och måste sedan uppdateras, denna kallas EBOM 

(Existing Buildings Operation and Maintenance). Vid EBOM certifiering kan man bland annat få 1-6 

poäng för att producera förnyelsebar energi inom fastigheten, man kan även få en poäng för att 

dokumentera föroreningsförbättrande åtgärder. Poängkrav vid egenproduktion av förnyelsebar 

energi visas i tabellen nedan (USGBC, 2009). 

Tabell 8: LEED procentkrav av egentillverkad förnyelsebar energi för olika poäng inom EBOM certifiering (USGBC, 2009) 

Procentuell egen producerad 
förnyelsebar energi 

Poäng 

3 % 1 

4.5 % 2 

6 % 3 

7.5 % 4 

9 % 5 

12 % 6 
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3.10.3 BREEAM 

Vid certifiering enligt BREEAM samlar man poäng inom olika områden som räknas om till procent av 

totala poäng inom respektive område, denna procent viktas sedan beroende på vilket område det 

behandlar. Det mest inflytelserika området är energin vilket utgör 19 % av det slutgiltiga resultatet, 

procent av totala poäng inom energi ska alltså multipliceras med 0,19 och sedan adderas till 

slutresultatet. Betygen som kan ges beror på hur stor andel efter viktning av totala poäng som är 

uppnådda och de olika betyg som ges är ”Pass” ≥ 30 %, ”Good” ≥ 45 %, ”Very Good” ≥ 55 %, 

”Excellent” ≥ 70 % och ”Outstanding” ≥ 85 %. 

Inom kategorin energi kan totalt 25 poäng ges. 13 av dessa ges beroende på vad byggnaden har för 

energianvändning jämnfört med BBR kraven, nedan visas en lista för hur poängen fördelas (SGBC, 

2013). 

Tabell 9: BREEAM-poäng inom energi för procentuell förbättring jämfört med BBR krav angående energianvändning 
(SGBC, 2013) 

Antal BREEAM-poäng 
Procentuell förbättring 

nyproduktion 
Procentuell förbättring 

ombyggnad 

1 1 % 0 % 

2 4 % 1 % 

3 7 % 3 % 

4 10 % 6 % 

5 14 % 10 % 

6 18 % 14 % 

7 22 % 19 % 

8 28 % 22 % 

9 36 % 25 % 

10 50 % 50 % 

11 66 % 66 % 

12 82 % 82 % 

13 100 % 100 % 

 

Ytterligare 3 poäng kan nås genom användning av LZC-teknik (low or zero carbon). För att få den 

första av dessa poäng krävs att en förstudie görs där man kommer fram till bästa lokala LZC-

energikällan, denna ska innehålla: 

 Beräkning för generarad energi och koldioxidutsläpp från LZC-tekniken 

 Pay-back 

 Markanvändning 

 Lokala planeringskriterier 

 Buller 

 Möjlighet till exporter av el/värme 

 Livscykelkostnad eller livscykelpåverkan gällande koldioxidutsläpp 

 Alla tillgängliga stöd och bidrag 

 Värdering av tekniker lämpliga i förhållande till lokalisering och efterfrågan på energi för 

projektet 

 Skäl för uteslutning av andra tekniker 
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 Konsekvenser av anslutning till eventuell befintlig fjärrvärme och fjärrkyla 

Det krävs även att vald LZC-teknik specificerats enligt rekommendationer i förstudien samt att 

förstudien är utförd under konceptframtagandet i byggprocessen. 

För att nå den andra poängen skall den första poängen vara nådd, LZC-tekniken installeras enligt 

rekommendation i förstudie, valda LZC-tekniken minskar byggnadens årliga koldioxidutsläpp med 

minst 10 % och för att komma fram till minskning av koldioxidutsläpp används ett erkänt 

energiberäkningsprogram, i detta arbete kommer koldioxidförbrukning för el räknas vara 125,5 gCO2 

ekv/kWh för nordisk elmix enligt uppgifter från energimyndigheten (STEM, 2013). Referensvärde för 

byggnadens årliga koldioxidutsläpp räknas fram genom att utföra beräkning för vad 

koldioxidutsläpped hade varit genom användning av värmepump med COP 2.5 och kylmaskin med 

COP 4.0, de antas båda vara anslutna till elnät med nordisk elmix. Behov av fastighetsel och 

verksamhetsel försörjs med el från nordisk elmix. Summan av koldioxidutsläpp delas sedan med 0,9. 

Tredje poängen nås om årligt koldioxidutsläpp minskar med 15 % och övriga villkor för andra 

poängen är nådd. 

En innovationspoäng delas ut vid 50 % minskning, två innovationspoäng vid 100 % minskning och tre 

innovationspoäng om tekniken resulterar i en byggnad helt utan koldioxidutsläpp, övriga villkor för 

andra och tredje poängen ska även uppfyllas. 

3.10.4 Svanen 

Svanen har inget betygsystem, antingen är byggnaden svanen märkt eller inte. För Svanen märkning 

krävs att alla obligatoriska krav är uppfyllda samt att minst 40 % av totala antal poäng är uppnådda (9 

av 22). 

Gällande energianvändning är det obligatoriskt krav att inte ha högre energianvändning än 75 % av 

vad som krävs enligt nationella byggregler, utöver 75 % gränsen så ges ett poäng för varje 2,5 % 

under denna gräns. Man får även 1 poäng vid installation av bland annat solceller. 

3.10.5 GreenBuilding 

GreenBuilding är certifiering för energibesparing och energieffektivisering. Som med Svanen 

märkning så finns det inga betygsnivåer inom certifieringen, däremot kan man som fastighetsbolag 

bli GreenBuilding partner förutsatt att man äger minst 10 byggnader varav 30 % är GreenBuilding 

certifierade och en plan att 75 % av alla framtida nybyggen skall certifieras enligt GreenBuilding. 

Kravet för GreenBuilding certifikat är att man minskar energianvändningen med 25 % för befintliga 

byggnader eller minskar energianvändningen med 25 % jämfört med BBR krav vid nybyggnation. 

3.10.6 Lågenergihus 

Geografiska klimatförutsättningar gör att krav skiljer sig i olika länder angående begrepp inom 

lågenergihus såsom passivhus. I Sverige har FEBY (Forum för Energieffektiva Byggnader) satt de 

svenska kriterierna för lågenergihusen nollenergihus, passivhus och minienergihus men nu ligger 

ansvaret hos SCNH (Sveriges Centrum för Nollenergihus).  

Det finns olika benämningar för olika typer av lågenergihus, SCNH tar upp följande (SCNH, 2013): 
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Passivhus Byggnad vars funktion uppfylls utan extra utrustning och 

inomhusklimat är resultat av byggnadens form och 

material utan eller med liten mekanisk assistans 

Nollenergihus  Förutom kraven för passivhus använder byggnaden inte 

mer energi än vad som den tillför, exempelvis från 

solceller eller värme som leveraras till annan byggnad eller 

fjärrvärmenätet 

Plusenergihus Tillför mer energi än vad som används under året. Ännu 

inte definierat begrepp. 

Nära nollenergihus Kravnivå som ska gälla all nyproduktion för medlemmar i 

europeiska unionen senast 2019. Kriterier ligger för 

närvarande hos regeringen för att bestämmas, dock så 

finns förslag på målnivå framtaget av energimyndigheten 

Minienergihus Samma som passivhus men med krav som är enklare att 

uppfylla 

Gällande rapport över krav för de olika lågenergihusen kallas FEBY12. De olika klasserna som SCNH 

kan certifiera är minienergihus, passivhus och nollenergihus. Vid projektering av exempelvis 

passivhus enligt FEBY12 får benämningen ”Projekterat för Passivhus enligt FEBY12” användas. Nästa 

steg är granskning av SCNH för att certifiera byggnad med benämningen ”Certifierat Passivhus enligt 

FEBY12”, sista steget är verifiering av certifikat och benämningen ”Verifierat Passivhus enligt FEBY12” 

får användas. 

För att uppfylla klassificeringarna gäller bland annat krav på levererad årsenergi till byggnaden. Olika 

krav ställs för bostäder och lokaler, det skiljer sig även beroende på om byggnader med renodlat och 

icke renodlat system för värme och varmvatten. Med renodlat system menas att energi för värme 

och varmvatten tillförs av endast elvärmda (ex. värmepump) eller endast icke elvärmda system (ex. 

fjärrvärme). För icke renodlade system krävs en viktning av de olika system som används för värme 

och varmvatten, viktning av energi         [kWh/m2 Atemp, år] sker enligt följande formel: 

                                   

                    

(27) 

För byggnader mindre än 400 m2 får ett tillägg göras på kraven för levererad årsenergi med + 2 

kWh/m2 för renodlade elvärmda byggnader och + 5 kWh/m2 i övriga fall då arena är mindre än 400 

m2 för byggnaden. Kraven för leverarad årsenergi visas i tabellen nedan. 

Tabell 10: Krav på levererad årsenergi för Passivhus och Minienergihus enligt FEBY12 (SCNH, 2012) 

 
Icke elvärmda byggnader 

[kWh/m2 Atemp, år] 
Elvärmda byggnader 

[kWh/m2 Atemp, år] 

Icke renodlat 
system,         

[kWh/m2 Atemp, år] 

Byggnadskategori/geografisk zon I II III I II III I II III 

Bostad 
 

Minienergihus 78 74 70 37 35 33 93 88 83 

Passivhus 58 54 50 29 27 25 73 68 63 
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Lokal 
Minienergihus 73 69 65 37 35 33 93 88 83 

Passivhus 53 49 45 29 27 25 73 68 63 

 

Principen för nollenergihus är att byggnaden inte gör av med mer energi än vad som tillförs vilket 

innebär att särskilda krav ställs där viktning sker av skillnaden mellan energi levererad till och från 

byggnaden. Förutom att uppnå kraven för passivhus gäller att          [kWh/m2 Atemp, år] är mindre 

än eller lika med noll enligt följande formel (SCNH, 2012): 

                                    

                   

                      

                  

                 

                              

(28) 

3.11 Nära nollenergibyggnader 
Nära nollenergibyggnad definieras enligt europaparlamentet och rådets direktiv 2010/31/EU den 19 

maj 2010 om byggnaders energiprestanda som en byggnad med mycket hög energiprestanda och att 

den energi som krävs i mycket hög grad tillförs av förnyelsebara energikällor. Energiprestanda 

bestäms på grundval av den beräknade eller faktiska energi som förbrukas för att tillfredsställa behov 

vid normalt bruk av byggnaden. 

I direktivet har man diskuterat fram att det krävs åtgärder för att öka antalet byggnader som inte 

bara uppfyller minikraven utan som dessutom är mer energieffektiva, detta för att både sänka 

energianvändning och koldioxidutsläpp. Detta resulterade i krav att alla medlemsstater i EU skall 

upprätta nationella planer för att bygga fler nära nollenergibyggnader. Medlemsstater ska se till att 

alla nya byggnader är nära nollenergibyggnader senast 31 december 2020 och att samma krav för 

byggnader som ägs av offentliga myndigheter uppfylls senast 31 december 2018 (EU, 2010). 

I Sverige har vi satt upp nationella målnivåer och etappmål för byggnaders energianvändning i 

Sverige som svar på kravet från EU direktivet. För nya byggnader skall en halvering av BBR:s 

minimikrav 2010 nås och för större renovering av befintliga byggnader skall 70 % av BBR:s minimikrav 

2010 nås. Som etappmål föreslås det av energimyndigheten att 25 % av alla nya byggnader och 40 % 

av renoverade byggnader skall uppfylla ovan nämnda krav år 2015. Målnivåerna visas i tabellen 

nedan (STEM, 2010).  

Tabell 11: Nationella målnivåer för nära nollenergibyggnaders energianvändning i Sverige (STEM, 2010) 

 
Icke elvärmda 

byggnader [kWh/m2, år] 
Elvärmda byggnader 

[kWh/m2, år] 

Byggnadskategori/geografisk zon I II III I II III 

Nybyggnation 

Bostäder 75 65 55 50 40 30 

Lokaler, grundvärde 70 60 50 50 40 30 

Lokaler, högsta tillägg för 
hygienluftflöde 

35 30 25 25 20 15 

Renovering av Bostäder 105 90 75 70 55 40 
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befintliga 
byggnader 

Lokaler, grundvärde 100 85 70 70 55 40 

Lokaler, högsta tillägg för 
hygienluftflöde 

50 40 30 30 25 20 



Utförande 
 

41 
 

4 Utförande 
I Detta kapitel beskrivs hur arbetet har genomförts, från framtagning av metodik vid beräkningar och 

antaganden till anpassning av detta med hänsyn till förutsättningar för referensobjekten Torsplan 

och Norra Djurgårdsstaden 2. 

4.1 Beräkningar för energiproduktion 

4.1.1 Solcellernas yta och effekt 

Då solceller omvandlar solinstrålning till elektricitet blir produktionen beroende av den solinstrålning 

som når ytan. Globalstrålning har angetts i Figur 11 på sida 18 i kWh/m2 där den varierar beroende 

på placering i Sverige, med en instrålning från solen motsvarande 1000 W/m2 som man räknar med 

enligt STC blir globalstrålningen densamma i kWh/kWp. 

I Formel (5) visas hur multiplikation av verkningsgrad ( ) och solens instrålning ger en effekt (p) 

uttryckt i W/m2 för solcellssystemet, om detta multipliceras med installerad yta (Area) i m2 kommer 

den totala installerade effekten (P) ges enligt formel nedan. 

               (29)

4.1.2 Direkt solinstrålning 

Vid lönsamhetsberäkningar räknar man idag att den el som kan produceras är den årliga 

globalstrålningen multiplicerat med installerad effekt och att de pengar som sparas in varje år är den 

egenproducerade elen multiplicerat med priset per kWh. Problemet med detta tänk är att all energi 

som produceras inte kan användas eftersom byggnaden inte är i bruk under varje soltimme under 

året och det finns idag inte tillräckligt kostnadseffektiv lösning för att lagra el. Lösningen blir att 

överskottsel skickas ut på elnätet och köps tillbaka när den används i byggnaden vilket i Sverige 

påverkar lönsamheten på grund av att pris skiljer sig mellan köpt och såld el. 

För att beräkna hur stor del av den producerad el som kan användas i byggnaden har data från 

STRÅNG bearbetats i Excel för att illustrera hur fördelningen av elproduktionen kan se ut. För varje 

månad har ett medelvärde av globalstrålning per timme tagits fram för att beräkna elproduktionen 

under en typ-dag för varje månad vilket innebär att 8640 värden har jämförts mot varandra vid 

framtagande av typ-dagar. Ur dessa värden har även en standardvariation för varje timme har 

beräknats som kan användas för att göra en känslighetsanalys på resultatet. Data i STRÅNG anges 

som koordinerad universell tid UTC vilket har justerats i Excel till lokaltid för Sverige d.v.s. +1 timme 

(sista söndag i oktober) vintertid och +2 timmar sommartid (sista söndag i mars). I tabell nedan visas 

medelvärde för globalstrålning per timme under en typ-dag för varje månad skapade av i STRÅNG 

loggade värden från 2013. 

Tabell 12: Medelvärden för globalstrålning per timme under typ-dag för varje månad (SMHI, 2014) 

 
Medelvärden av total instrålning under en dag [kWh/m2h] 

 
Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 

00:00 
            01:00 
            02:00 
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03:00 
            04:00 
    

1,34 7,61 3,53 
     05:00 

  
6,05 0,59 24,71 55,22 38,69 3,11 

    06:00 
  

29,95 22,22 95,09 137,33 116,32 42,77 1,65 
   07:00 

 
1,14 102,87 96,25 182,44 243,34 216,14 133,59 33,94 1,03 

  08:00 0,04 20,56 213,86 201,51 272,18 338,58 309,06 240,30 109,88 24,71 10,66 
 09:00 12,13 58,82 314,90 295,66 396,77 445,76 429,14 363,00 208,57 78,07 53,17 9,08 

10:00 37,61 103,19 384,73 379,28 505,03 529,09 514,29 458,14 301,66 134,33 87,97 34,02 

11:00 64,50 134,80 421,84 436,46 554,43 565,00 589,99 519,24 401,03 185,70 113,18 52,75 

12:00 76,12 140,91 415,40 484,60 614,41 610,97 634,07 576,57 446,04 224,05 116,67 57,08 

13:00 63,54 131,97 399,83 513,62 618,08 601,80 605,37 573,10 443,39 229,45 86,09 42,65 

14:00 38,51 110,18 341,45 478,59 582,51 566,95 584,78 514,24 399,72 185,07 49,60 18,73 

15:00 12,39 70,28 260,93 423,73 515,82 555,58 542,02 484,01 365,19 151,96 10,72 
 16:00 0,26 26,20 150,52 351,62 438,77 482,40 462,20 428,04 266,44 90,41 

  17:00 
 

1,69 47,40 266,03 346,94 411,60 401,45 311,86 180,05 32,24 
  18:00 

  
1,82 171,53 248,52 305,46 312,74 208,20 83,73 2,28 

  19:00 
   

69,96 150,72 220,36 203,07 105,16 14,19 
   20:00 

   
6,53 54,96 114,33 95,69 25,68 

    21:00 
    

7,35 38,87 27,15 1,35 
    22:00 

     
4,03 1,13 

     23:00 
            Totalt: 305 800 3092 4198 5610 6234 6087 4988 3255 1339 528 214 
 

Man kan se i tabell ovan att under perioden juni-juli är det ungefär tio gånger så intensiv 

globalstrålning som i perioden december-januari och att spridningen är fördelad över en dubbelt så 

lång period. Varje tal är ett medelvärde av totalt antal dagar för samma månad d.v.s. över cirka 30 

dagar vilket normaliserar instrålningen för olika perioder under året, månadsvis normalisering över 

globalstrålning per timme har i detta arbete ansetts ge tillräcklig uppdelning av årets dagar med 

hänsyn till klimatändringar. Detta valideras även genom att räkna fram standardavvikelse, som är en 

normaliserad avvikelse, för varje värde som kan användas för att studera hur dessa värden kan 

variera. Värden för standardavvikelse under varje timme för varje typ-dag visas i tabell nedan. 

Tabell 13: Standardavvikelse för solinstrålning i Stockholm, Tabell av: Pontus Stigeborn 

 
Standardavvikelse av total instrålning under en dag [kWh/m2h] 

 
Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 

00:00 
            01:00 
            02:00 
            03:00 
            04:00 
    

2,40 3,22 3,58 
     05:00 

  
14,20 1,68 16,60 22,76 19,49 4,40 

    06:00 
  

57,48 22,03 43,06 54,11 44,65 25,94 3,19 
   07:00 

 
2,74 95,90 52,88 85,73 80,40 75,54 38,52 25,01 2,72 

  08:00 0,23 24,04 112,60 90,51 119,89 101,02 108,34 64,57 54,16 28,57 11,71 
 09:00 11,94 46,25 126,63 133,36 151,14 117,23 125,08 79,82 88,62 62,09 34,14 6,92 
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10:00 29,66 73,20 133,29 163,70 173,14 158,12 143,95 115,48 101,49 93,88 51,61 20,16 

11:00 48,34 96,10 129,19 184,22 200,55 193,49 168,23 148,61 132,47 115,77 54,60 34,35 

12:00 53,41 99,65 134,53 197,70 202,49 202,26 181,51 138,76 131,26 117,39 56,63 37,13 

13:00 48,22 93,70 109,59 194,92 197,61 207,91 203,17 152,96 137,68 108,60 47,42 28,15 

14:00 31,97 82,52 68,28 192,55 192,87 179,28 164,96 134,51 111,34 100,77 24,51 12,77 

15:00 11,29 57,17 64,52 175,14 189,12 184,68 178,90 136,08 110,20 84,05 8,72 
 16:00 1,05 29,79 45,36 144,76 157,12 170,00 166,70 77,48 98,40 61,80 

  17:00 
 

3,35 28,88 100,95 121,37 138,94 122,33 85,74 70,97 32,18 
  18:00 

  
3,45 62,50 91,65 97,65 77,50 67,42 50,90 4,55 

  19:00 
   

34,47 50,78 59,79 50,49 46,66 17,84 
   20:00 

   
8,62 26,07 27,48 33,71 22,07 

    21:00 
    

7,60 9,98 13,97 2,68 
    22:00 

     
2,47 1,98 

     23:00 
            Totalt: 236 609 1124 1760 2029 2011 1884 1342 1134 812 289 139 

 

Förutom förändringar i dagliga värden under en månad kan globalstrålningen skilja sig mellan olika 

år. För att kontrollera att spridning inte är alltför stor för olika år har typ-dagar för den månad med 

högst globalstrålning (juni) gjorts under en femårsperiod och varje timvärde har jämförts för att 

räkna fram en normaliserad variation som räknas genom att dividera standardavvikelse med 

medelvärde, detta har gjorts i tabell nedan. 

Tabell 14: Medelvärde och standardavvikelse för solinstrålning i Stockholm 2009-2013 (SMHI, 2014) 

Total instrålning per timme för typ-dag juni 
   2009 2010 2011 2012 2013 Medel STDAV Variation 

00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

01:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

02:00 7,28 7,31 8,34 6,74 7,58 7,45 0,52 7 % 

03:00 49,39 54,01 57,57 49,11 55,48 53,11 3,35 6 % 

04:00 124,03 129,38 139,81 116,68 138,48 129,68 8,73 7 % 

05:00 204,80 216,61 226,81 193,13 244,58 217,19 17,75 8 % 

06:00 273,95 299,69 302,36 264,24 341,42 296,33 26,88 9 % 

07:00 392,55 406,66 392,93 372,28 447,57 402,40 25,11 6 % 

08:00 469,85 483,67 476,28 461,13 529,75 484,14 23,98 5 % 

09:00 523,44 532,12 521,33 486,70 569,07 526,53 26,32 5 % 

10:00 542,14 568,13 579,65 528,92 612,96 566,36 29,46 5 % 

11:00 510,25 573,13 597,75 553,23 599,88 566,84 33,09 6 % 

12:00 486,02 491,41 585,58 527,94 571,25 532,44 40,47 8 % 

13:00 455,56 523,90 556,12 478,12 559,96 514,73 41,68 8 % 

14:00 421,20 455,75 514,42 453,14 484,82 465,87 31,55 7 % 

15:00 342,31 346,41 391,22 381,71 414,82 375,29 27,49 7 % 

16:00 271,54 267,35 317,74 310,01 307,22 294,77 21,01 7 % 

17:00 192,08 196,24 210,25 202,58 220,00 204,23 9,99 5 % 

18:00 97,25 96,84 110,81 110,84 113,59 105,86 7,28 7 % 

19:00 34,08 34,68 38,65 36,31 39,03 36,55 2,01 5 % 
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20:00 3,64 3,63 3,85 3,94 4,07 3,83 0,17 4 % 

21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Summa: 5 401,36 5 686,91 6 031,47 5 536,72 6 261,55 5 783,60 376,84 7 % 

 

Man kan i ovanstående tabell se att standardvariationen är cirka 7 % för timvärden under juni för 

åren 2009-2013 vilket i detta arbete kommer anses vara låg och validerar att 2013 års värden kan ge 

en ungefärlig prognos. 

4.1.3 Diffus solinstrålning 

Förutom den direkta solinstrålningen så sker även en diffus solinstrålning som bidrar till solel 

produktion. Denna diffusa solinstrålning finns registrerad för normalår i energisimulering med IDA 

och har tagits ur programmet för att användas i samanställning i Excel. I tabell nedan visas med röd 

markering den totalt producerade elen för 26,5 kWp installerade solceller i Stockholm. 

Tabell 15: Rödmarkerad total elproduktion med 26,5 kWp installerade solceller i Stockholm, Tabell av: Pontus Stigeborn 

Mängd 
 

Elproduktion Resultat 
 Installerade solceller 26,5 kWp Solceller 25 438,10 kWh/år 

Yta 230,43 m2 Nyttjad Produktion 11 920,69 kWh/år 

Verkningsgrad solceller 11,5 % Överskott 13 517,42 kWh/år 
 

Ovanstående tabell visar total mängd producerad el med 26,5 kWp solceller från data för direkt 

instrålning från STRÅNG och diffus instrålning från IDA. För att beräkna total instrålning för ett år kan 

man även multiplicera installerad mängd solceller med antal soltimmar från Figur 11 vilket i detta fall 

skulle ge 26,5 x 960 = 25 440 kWh/år som stämmer överens med beräkning i Tabell 15 till 100 %. 

4.1.4 Vinkel mot planet 

Om solcellen ligger vinkelrät mot solinstrålningen så kommer hela instrålningens yta motsvara 

solcellens yta och all instrålning per ytenhet kan utnyttjas men när solcellen vinklas ifrån denna 

optimala vinkel kommer verkningsgraden att försämras. Principen illustreras i figur nedan där sträcka 

a är tydligt kortare än sträcka b vid ökad vinkel (α) vilket försämrar solcellens omfång av 

solinstrålning. 

 

Figur 16: Relation mellan vinkel på solcell och omfång av solinstrålning, figur av: Pontus Stigeborn 

b a 

α 
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Försämring av verkningsgrad på grund av detta kan räknas ut med trigonometri, i figur ovan blir då 

sträckan b detsamma som längden på solcellen som är detsamma som sträckan a multiplicerat med 

cos (α). Förhållandet som ges av sträckan b dividerat med sträckan a ger då hur många procent av 

solinstrålningen som når ytan. Detta utförs enligt formel nedan. 

        
 

 
 
      

 
      

(30)

Ett hinder med applicering av ovanstående argument är att solen inte alltid strålar in från samma 

vinkel, det kommer alltså vara ett vinkelspektrum som ger optimal instrålning under en hel dag. 

Värden nära denna optimala vinkel kommer ha liten variation innan Formel (30) kan användas. 

Estimering av denna vinkel har gjorts i programmet PVGIS, utdrag finns i ”Bilaga A: Utdrag från PVGIS 

för förhållande av lutning och globalstrålning”, där intervallet för vinkeln avgörs av intervall som ger 

maximal globalstrålning enligt programmet. Globalstrålning är den strålning från solen som når ytan 

vilket innebär att val av solcellstyp inte spelar någon roll i detta samanhang, från testerna i PVGIS 

som skett i med referenspunkt i Stockholm med latitud och longitud (59,331; 18,059) kan man se att 

intervallet för den optimala vinkel är mellan 34 och 48 grader vilket ger vinkeln 41 grader med 

varians på 7 grader. För att bestämma en generell vinkelvarians som används i resultatet görs även 

tester i andra orter med olika latituder enligt tabell nedan där nordligast ort är placerad längs upp i 

tabellen och sydligaste ort längst ner.  

Tabell 16: Varians för optimal vinkel för olika orter med varierande latituder i landet (JRC, 2014) 

Ort Varians för optimal vinkel 

Luleå 7,5 

Umeå 5,5 

Östersund 7,5 

Hudviksvall 6,5 

Falun 7 

Stockholm 7 

Linköping 7,5 

Göteborg 6,5 

Malmö 4,5 

Medel 6.6 

  
Man kan i tabellen ovan se en viss trend på intervall för vad en vanlig varians i Sverige kan ligga på 

och även konstatera att olika geografiska placeringar är olika känsliga för solcellens lutning med 

avseende på verkningsgrad. Referensobjekt som detta arbete grundar sig på ligger i Stockholm som 

även ligger nära medelvärdet, Stockholms värde kommer därför användas vid resultatframtagande. 

Observera här att varians i PVGIS kan skilja vid små ändringar av vinkeln så även olika placeringar 

inom Stockholmsområdet kan spela roll, mätpunkt i detta arbete har varit (59,329; 18,064) givet som 

(latitud, longitud). I Stockholm gavs 1130 kWh/m2 vid optimal vinkel, 836 kWh/m2 vid 90 graders 

vinkel samt 937 kWh/m2 vid 0 graders vinkel. Dessa värden jämförs med Formel (30) enligt tabell 

nedan för att kontrollera dess noggrannhet och validitet,          representerar hela intervallet för 

den optimala vinkeln d.v.s. från                 till                . 
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Tabell 17: Jämförelse av resultat med Formel (30) och resultat från PVGIS, Tabell av: Pontus Stigeborn 

Metod 

Formel (30) med 
 

                               
 

för            och 

 
                               

 
för             

PVGIS 

Lutning [⁰] 0 41 90 0 41 90 

Verkningsgrad [%] 83 100 74 83 100 74 

Formel (30) verkar enligt ovanstående tabell fungera och matchar värden från PVGIS till 100 %. 

Formel (30) räknar alltså som PVGIS ut medel för årsvärde av solinstrålning vid olika vinklar mot 

planet förutsatt att azimutvinkel är optimal. Ett annat sätt att beräkna verkningsgrad för vinkeln mot 

planet är att kontinuerligt räkna ut verkningsgraden mot solens placering. Detta har gjorts i Excel 

med timvärden för solens vinkel mot planet för att få fram verkningsgrad som kan kombineras med 

antal W solinstrålning per timme för att få fram den faktiska solinstrålningen under ett år, för att 

göra detta behövs även hänsyn till azimutvinkel tas fram. I ”  
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Bilaga B: Utdrag solelproduktion som resultat av instrålning och installerad vinkel mot plan och 

azimut” presenteras resultat för vinkeln 37⁰ mot planet i olika vädersträck. 

4.1.5 Azimut mot solen 

Framräkning av hur azimut (vädersträck) för installerad solcell påverkar solcellens verkningsgrad 

beräknas enligt samma princip som för vinkel mot planet i föregående kapitel. Vinkel ges här i 

intervallet 0-360⁰ för installerad azimut och optimal azimut (solens vinkel) där 0⁰ är vinkelrät mot 

norr och 180⁰ vinkelrät mot syd. Vinkeln enligt Figur 16 räknas fram genom att subtrahera installerad 

azimut för solcell med solens läge vilket ger vinkeln Δ, detta illustreras i Figur 17 nedan. 

 

Figur 17: Relation mellan azimut för solcell och omfång av solinstrålning, figur av: Pontus Stigeborn 

Solcellernas orientering mot solen är avgörande för när på dagen som det kan produceras högst 

mäng elektricitet, installation mot öst och väst ger mer produktion på morgon och kväll medan 

installation mot syd ger mer produktion mitt på dagen. 

Verkningsgrad för azimut beräknas enligt formel nedan där          är den installerade azimutvinkeln 

för solcellen och      är solens azimut vinkel på himlen. 

        
 

 
 
      

 
                         

(31) 

För att kunna jämföra hur mycket som kan användas av den producerade elen behöver produktion 

beräknas för varje timme under ett år och jämföras med elanvändning för varje timme under ett år 

eftersom att elanvändningen kan skilja mycket under en dag och varierar mellan olika årstider. 

I ”  

a 

b 

Δ 
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Bilaga B: Utdrag solelproduktion som resultat av instrålning och installerad vinkel mot plan och 

azimut” presenteras resultat för installation mot olika vädersträck där det framgår hur man kan 

påverka produktion för olika tider på dygnet, dock så går mycket av den totala produktionen till spillo 

då man kan fånga upp 11 000 kWh under ett år med installation mot öst och väst jämfört med 23 000 

mot syd. 

4.1.6 Riskbedömning för energiproduktion 

För riskbedömning av energiproduktion så har den relativa standardavvikelsen studerats för varje 

timme under framtagna typ-dagar för att validera att denna är någorlunda jämnt fördelad över de 

mest produktiva timmarna under ett år. Nedan visas tabell för den relativa standardavvikelsen där 

man kan se en jämn fördelning under de mest produktiva timmarna vilka ges i Tabell 12. 

Tabell 18: Relativ standardavvikelse för solinstrålning 2013 

 
Relativ standardavvikelse per timme [%] 

 
Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 

00:00 
            01:00 
            02:00 
            03:00 
            04:00 
    

180 % 42 % 101 % 
     05:00 

  
235 % 283 % 67 % 41 % 50 % 141 % 

    06:00 
  

192 % 99 % 45 % 39 % 38 % 61 % 193 % 
   07:00 

 
241 % 93 % 55 % 47 % 33 % 35 % 29 % 74 % 265 % 

  08:00 548 % 117 % 53 % 45 % 44 % 30 % 35 % 27 % 49 % 116 % 110 % 
 09:00 98 % 79 % 40 % 45 % 38 % 26 % 29 % 22 % 42 % 80 % 64 % 76 % 

10:00 79 % 71 % 35 % 43 % 34 % 30 % 28 % 25 % 34 % 70 % 59 % 59 % 

11:00 75 % 71 % 31 % 42 % 36 % 34 % 29 % 29 % 33 % 62 % 48 % 65 % 

12:00 70 % 71 % 32 % 41 % 33 % 33 % 29 % 24 % 29 % 52 % 49 % 65 % 

13:00 76 % 71 % 27 % 38 % 32 % 35 % 34 % 27 % 31 % 47 % 55 % 66 % 

14:00 83 % 75 % 20 % 40 % 33 % 32 % 28 % 26 % 28 % 54 % 49 % 68 % 

15:00 91 % 81 % 25 % 41 % 37 % 33 % 33 % 28 % 30 % 55 % 81 % 
 16:00 408 % 114 % 30 % 41 % 36 % 35 % 36 % 18 % 37 % 68 % 

  17:00 
 

199 % 61 % 38 % 35 % 34 % 30 % 27 % 39 % 100 % 
  18:00 

  
189 % 36 % 37 % 32 % 25 % 32 % 61 % 200 % 

  19:00 
   

49 % 34 % 27 % 25 % 44 % 126 % 
   20:00 

   
132 % 47 % 24 % 35 % 86 % 

    21:00 
    

103 % 26 % 51 % 198 % 
    22:00 

     
61 % 175 % 

     23:00 
            För att göra riskbedömning för investering över ett år så kommer årsvärden att jämföras, att 

ovanstående tabell är någorlunda jämn vid produktiva timmar stärker resonemang att resultatet 

antas stämma för generellt antagande. 

I Tabell 14 kan man se medelvärde och standardvariation för solinstrålning i Stockholm, dessa värden 

används för att beräkna säkerhetsfaktor och sannolikhet av solinstrålning under ett år. Beräkningar 

enligt Formel (2), (3) och (4) har satts in i Excel med resultat enligt nedan. 
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Tabell 19: Känslighetsanalys för producerad el, Tabell av: Pontus Stigeborn 

Känslighetsanalys 
  Standardavvikelse produktion 376,84 kWh/år 

Tillåten varians ξ 15 % 
 

μD 
 

5 783,60 kWh/år 

μS 4 916,06 kWh/år 

μG 867,54 kWh/år 

SF 1,18 
 σG 494,58 kWh/år 

β 1,75 
 Pf 5 % 

 

Man kan i tabell ovan se att en varians på utfallet på maximalt 15 % kan garanteras med 95 % 

säkerhet. En låg SF är väntad eftersom en låg tillåten varians är önskvärd vilket sänker SF. 

4.2 Beräkningar för elanvändning 
Elanvändning kan skilja sig mycket beroende på hur och av vem som en byggnad används av, speciellt 

om man tar hänsyn till användning för varje timme vilket behöver göras för att anpassa produktion 

från solceller till vad som direkt kan användas i byggnaden. Detta arbete fokuserar på kontor och 

bostäder vilka kommer delas upp i separata kategorier gällande användning eftersom byggnaderna 

utnyttjas vid olika tider på dygnet. 

4.2.1 Elanvändning, Bostad 

Elanvändning för bostäder kan skilja sig mycket beroende på den boendes intressen och 

yrkesförutsättningar, en som är intresserad av elektronisk underhållning som spelar mycket krävande 

dator/tv-spel och äter middag framför sin energikrävande hemmabioanläggning gör förmodligen av 

med mer än någon som äter middag med sin sambo vid matbordet och spelar kort eller brädspel för 

att driva tiden eller en ensamstående som jobbar mycket och sällan är hemma. Man kan även tänka 

sig att en sjukskriven eller pensionerad har mer jämnt utsprid elanvändning under ett dygn. Trots 

dessa faktorer måste en profil tas fram som kan ge en uppskattning för hur direkt användning av el 

producerad av solceller påverkar lönsamheten för investeringen. 

Under år 2011 har mätningar av 97 lägenheter i Hökarängen kvarteret Blå Jungfrun utförts och 

samanställts enligt figuren nedan. 
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Figur 18: Dagsprofil för hushållsel (Nilsson, 2012) 

Ovanstående profil har används vid framtagande av egen profil som anpassats efter 

dimensioneringsvärden från Sveby där 30 kWh/m2 används för dimensionering av hushållsel (Sveby, 

2012) och månadsvis fördelning av hushållsel enligt Feby12 som visas i tabell nedan. 

Tabell 20: Månadsvis fördelning av hushållsel (Feby, 2012) 

Månadsvis fördelning av hushållsel (γ) 

Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 

1,25 1,22 1,15 1 0,88 0,78 0,73 0,75 0,83 1 1,16 1,25 
 

I figur nedan visas dagsprofil över andelar (δ) av total hushållsel under en dag är uppdelat för 

resultatframtagning i detta arbete. 

 

Figur 19: Profil för hushållsel där andel av total elförbrukning under en dag anges vid specifika tider under dagen, Figur 
av: Pontus Stigeborn 
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För varje timme kan då hushållsel räknas ut enligt nedanstående formel.

         
           
     

     
(32) 

        : Hushållsel W/m2 

           : Årligt medelvärde för hushållsel kWh/m2 

δ: Andel av total användning för hushållsel under en dag % 

γ: Faktor för månadsvis fördelning av hushållsel enligt Tabell 20 

Förutom hushållsel så kan producerad solel användas till fastighetsel i byggnaden. Fastighetsel delas 

upp i den el som behövs för att driva fläktar och pumpar samt övrig fastighetsel där belysning, hiss, 

golvvärme och handdukstork ingår. 

Elanvändning för fläkt och uppvärmnings/kylningsbehov räknas ut i IDA för varje timme under ett år, 

ett utdrag från resultat ser ut enligt tabell nedan för Norra 2 huskropp 7 den första januari kl. 00.00 – 

10.00. 

Tabell 21: Elanvändning för uppvärmning/kylning och ventilation för Norra 2 huskropp 7 den första januari kl. 00.00 – 
10.00, Tabell av: Pontus Stigeborn 

Tid 

AHU heating coil 
power, W 

Ideal heaters and 
other local units, W 

Return/Supply air 
with 0,8 SFP, W 

00:00 
  

3 220,88 

01:00 0 2 256,5 3 220,88 

02:00 0 2 044,7 3 219,28 

03:00 0 1 632,2 3 215,92 

04:00 0 1 377,6 3 213,76 

05:00 0 1 311,8 3 213,76 

06:00 0 1 610,2 3 214,88 

07:00 0 2 594,9 3 214,88 

08:00 0 3 093,3 3 215,04 

09:00 0 3 223,5 3 220,08 

10:00 0 2 836,4 3 220,48 
 

Elanvändningen kan för ventilation räknas ut direkt i IDA medan el för pump måste räknas i 

efterhand med hänsyn till uppvärmnings i byggnaden. En procent av uppvärmningsbehovet och fem 

procent av kylningsbehovet antas vara pumpens elbehov. Detta har beräknats för varje timme under 

ett år. 

För elförbrukning av belysning används enligt värden från Sveby belastningen 5 W/m2 och drifttid 

1300 h/år för trapphus och 300 h/år för övrig belysning förutom för hiss som dimensioneras för 300 

kWh/år och hiss, styrning för hiss drar 50 kWh/lgh och år för direktstyrd hiss (Sveby, 2012). Den 

totala energiförbrukningen blir då belastning multiplicerat med yta och drifttid vilket för Norra 2 

huskropp 7 ger resultat enligt tabell nedan. 
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Tabell 22: Övrig fastighetsel för Norra 2 huskropp 7 

Övrig fastighetsenergi 
Effekt 

[W/enhet] 
Enhet 

Antal 
enheter 

Drifttid  
[h/år] 

Energi 
[kWh/år] 

Golvvärme för uppvärmning (el) 60 m
2
 231 1460 20236 

Belysning trapphus 5 m
2
 536 1300 3484 

Belysning övrigt (källare, vind, förråd, 
soprum) 5 m

2
 716 300 1074 

Belysning hiss  300 kWh/år och hiss 900 

Hiss (direktstyrd) 50 kWh/lgh och år 2100 

Totalt          27794 

 

Belysning och hiss antas vara konstant under dygnet. Golvvärme har 4 timmar drifttid per dag (Sveby, 

2012) vilket har delats upp i två intervaller, mellan klockan 6 och 8 på morgonen samt 5 och 7 på 

kvällen.  

Total elanvändning W/m2 kan då räknas ut per timme för att få ett värde som kan användas vid 

generell approximation för bostäder, detta ger formel enligt nedan under de timmar då golvvärme 

inte är i drift. 

        
                         

     
         

 
       

          
 

(33)

Mellan klockan 6 och 8 på morgonen samt 5 och 7 på kvällen så är golvvärmen i drift och måsta läggas till i 

formeln, detta har gjorts i formel nedan. 

        
                         

     
         

 
       

          
 

          

          
 

(34) 

 

     : Uppvärmd yta m2 

       : Total elanvändning W/m2 

          : Elbehov för golvvärme kWh/år 

        : Hushållsel W/m2 se Formel (32) 

    : Kylbehov W 

    : Uppvärmningsbehov W 

     : El för ventilationsdrift W 

       : Övrigt elbehov kWh/år 
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4.2.2 Elanvändning, Kontor 

Beräkningar för kontors görs med samma formler som för elanvändning för bostäder med undantag 

för          som istället blir             dvs. hushållsel byts ut mot verksamhetsel. Schablonvärde 

som används för verksamhetsel är 50 kWh/m2 enligt Sveby, i detta värde ingår inte driftenergi vilket 

är bland annat belysning för gemensamma utrymmen, hiss, rulltrappa, pumpar och fläktar som 

därför måste räknas separat. Elanvändning utanför kontorstid räknas vara 15 % av den totala 

elanvändningen. För hissar räknas användningen vara 5,5 MWh/år och hiss (Sveby, 2013). 

4.3 Elpris trend 
Solelpriset är direkt beroende av elpriset eftersom det insparade kapitalet varje år är lika med den 

uteblivna elkostnaden. För att kunna räknade fram hur mycket man kan spara in under kommande år 

behövs en uppskattning för hur priset på el kommer förändras med tiden, en trend för hur 

prisförändring har skett de senaste åren kan ge ledtråd till detta. 

Priset på el beror på handelspriset, nätpriset och skatt vilket alla bestäms oberoende av varandra och 

bör därför räknas separat. Vid elproduktion med solceller kan en viss överproduktion ske för den el 

som inte direkt kan användas i byggnaden, denna el skickas därför ut på nätet och kan säljas till 

elhandelföretag vilket kan göra det önskvärt att räkna separat på spotpris vid lönsamhetsbedömning. 

En trendlinje kan tas fram utifrån de historiska värden som ges i Tabell 2 (sid 29) mellan år 2000 och 

2013 vilket har gjorts i Excel genom regressionsanalys som beskrivs i kapitel 2.7.1. Figurer nedan visar 

historiska elpriser och en trendlinje med tillhörande ekvation, R2 och p-värde för de olika betalposter 

som anges i Tabell 2 (sid 29). 
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Figur 20: Trendlinjer för elpriser 2000-2013 med tillhörande ekvation, R
2
 och p-värde, Figur av: Pontus Stigeborn 

Man kan i ovanstående figurer se att ett linjärt samband gestaltar en relativt god approximation (R2 

nära 1) av framtida värden och skapar en tydlig trend i samtliga kostnadsposter som med god 

sannolikhet kan antas (p-värde under 0,05). En avvikelse finns för rörliga elpriset och spotpriset som 

har R2 på 0,41 respektive 0,38 som innebär att priserna har en större spridning vilket också visuellt 

framgår i tillhörande graf i figuren ovan där man kan se att det låga R2 beror på vissa extrempriser 

som skett under åren exempelvis för det rörliga elpriset år 2003 då priset höjdes från 35,2 till 75,8 

och sedan sänktes till 42,6 år 2004. Även p-värdet är högre än de andra men 0,013 respektive 0,018 

är fortfarande endast en fjärdedel av gränsvärdet 0,05. Detta innebär att trots större spridning kring 

trendlinjen är det en tydlig ökning även för det rörliga elpriset som kan approximeras med en ökning 

på cirka 3 respektive 1,7 kr/år enligt trendlinjens ekvation. En större spridning på det rörliga priset 

var väntat eftersom det beror på tillgång och efterfrågan för varje år vilket varierar beroende på 

bland annat klimatetfaktorer som temperaturer och vattenstånd och kan som år 2003 ge en 

prisökning som är nästan dubbelt så hög som priset innan och efter, det är denna osäkerhet man 

försäkrar sig för genom att köpa el till fast pris. 

För rörligt elpris ger exponentiell ökning ett R2 på 0,50 istället för 0,41 och för spotpris sker en 

förbättring från 0,38 till 0,44 vilket innebär en mindre spridning av priserna och kan därför stämma 

bättre överens med den verkliga ökningen av elpriset och en procentuell ökning kan vara mer 

intressant att studera. För fast elpris ändras R2 negativt med 0,01 enheter och för medelpris där fast 

och rörligt ingår minskar R2 från 0,7388 till 0,7384 vilket är en mycket liten ändring. I figur nedan 

visas de exponentiella trendkurvorna för elpris medel med 7,44 % ökning, spotpris med 6,2 % ökning, 
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elnät med 3,24 % ökning och elskatt med 4,08 % ökning vilket ger den bästa noggrannheten för 

trenden enligt regressionsanalys. 

 

Figur 21: Exponentiella trendkurvor för elpriser 2000-2013 med tillhörande ekvation och R
2
 värde, Figur av: Pontus 

Stigeborn 

4.4 Ekonomiberäkningar för solceller 
Solceller är en investering som inte bara gynnar miljön utan även betalas tillbaka genom uteblivna 

kostnader för energi. Dessa uteblivna kostnader kommer för nuvärdesberäkningar att representeras 

av de intäkter som följer grundinvesteringen. 

Investeringskostnaden kommer i dessa beräkningar innefatta alla nödvändiga utgifter som krävs 

utöver de befintliga utgifterna som hade uppkommit utan solceller dvs. installationskostnad, 

inköpskostnad för solceller med tillbehör etc. Detta innebär att extrakostnad kan uppkomma för 

bygglov om solcellsanläggning inte byggs i samband med nybyggnation, vad som gäller för bygglov 

beskrivs i kapitel 3.9. Viss begränsning sker även på grund av koncessionsplikten som måste tas till 

hänsyn då detta avgränsar gemensam användning av en solcellsanläggning för exempelvis 

grannfastigheter. 

4.4.1 Nettonuvärdesmetoden för solceller 

För att beräkna hur mycket investeringen är värd med hänsyn till framtida intäkter bör dessa räknas 

bak till dagens penningvärde vilket kan göras med nuvärdesmetoden genom att använda Formel (11). 

Den framtida intäkten minus utgiften för samma år utgör årsöverskottet och representeras i formeln 

av      som räknas bak till ett nuvärde. Detta måste upprepas för varje år eller om överskottet alltid 

är samma kan Formel (12) och (13) användas. 
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För att ta hänsyn till hur tiden förändrar värdet på en investering kommer även att prisändring av 

elpriset vara avgörande, vilket också gör att intäkter inte är samma under hela livslängden för 

solcellerna. Med ökning av elpris utryckt i procent varje år kan denna skrivas om enligt Formel (10) 

för att få fram intäkter för varje år enligt formel nedan. 

             (               )
 

 (35)

För att beräkna nuvärde för varje år kan Formel (35)och (11) skrivas ihop enligt nedan. 

   
        (               )

 

      
 

(36) 

Formel (36) kan då endast räkna bak ett år i taget till dagens penningvärde, för att skapa ett uttryck 

som kan summera flera år med hänsyn till tidsvärdet på pengar skrivs NV om enligt nedan. 

           (
               

   
)

 

 
 

(37) 

Formel (37) kan då summeras ihop som geometrisk summa enligt nedan där a är (
               

   
). 

∑  
 

   

 
     

   
 

(38)

Elpriset styrs dessutom av två separata verksamheter, elnät och elhandel, vilka därför behöver 

separeras för att kunna ta hänsyn till prisökning från både dessa verksamheter. Pris på skatt för el 

sker också oberoende de andra aktörerna och bör separeras som egen kostnadspost. Produktion 

delas upp i nyttjad produktion som används direkt i byggnaden och överskott som kan säljas till 

elhandelsbolagen. Vid insättning av dessa villkor i Formel (35) ges följande formel. 

              (            (                     )
 
          (                  )

 
 

           (                    )
 
)                        (                   )

 
   

(39)

Nuvärdet kan nu ges med samansättning av Formel   

(39), (38), (37) och (11) enligt nedan. 
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(40)

Solceller har inga rörliga delar som kan krångla och utnyttjar den i princip oändliga energikällan solen vilket gör att 

drift och underhållskostnad blir små. Det underhåll som kan behövas är byte av växelriktare och eventuell skottning. 

Dessa kostnader behöver också räknas in i NV men kan antas vara konstanta och därför räknas bak med 

nusummefaktor enligt Formel (12) och (13) för att sedan läggas till på de beräknade intäkterna i Formel  

(40), dessa görs enligt nedan där U är kostnad per år för drift och underhåll. 
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(41) 

Företagets kalkylränta räknas om enligt Formel (19) för att ta hänsyn till både inflation och skatt på 

ränta innan denna används för att beräkna NV. 

Med beräknat NV kan NNV tas fram enligt Formel (6) vilken presenterar den totala vinsten för 

investeringen under dess livstid räknat i dagens penningvärde och kan då användas som ett av 

beslutskraven vid bedömning om investeringen bör göras eller inte. 

Nettonuvärde används även för att ta fram en procentuell lönsamhet vilket är en procentsats för 

storlek på nettonuvärde i förhållande till investeringskostnad. Denna beräknas genom att dividera 

nettonuvärde med investeringskostnad. 

4.4.2 Annuitetsmetoden för solceller

Med beräknat NNV och NF kan annuitet för investeringen räknas ut vilket är en faktor att ta hänsyn 

till vid investeringsbedömning. Annuitet fås enligt Formel (14) genom att multiplicera NNV och AF, i 

detta fall används istället NF vilket är den inverterade AF enligt Formel (16). Formel för annuitet (A) 

blir då enligt nedan. 

  
   

  
 

(42)

Annuiteten används för att uttrycka det årliga överskottet och kan användas för att jämföra 

investeringar med olika livslängd förutsatt att dessa investeringar kan upprepas med samma 
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annuitet. Med en ökning av elpris kommer elpriset ha högre startvärde vid beräkning av NV vid andra 

upprepningen av investeringen och därför ge högre annuitet ju längre fram i tiden som investeringen 

genomförs, även det sjunkande solcellspriset bidrar till starkare annuitet fram i tiden. 

Annuiteten måste kunna vara upprepningsbar och kan därför inte direkt jämnföras med annuitet för 

andra investeringar. Om man däremot jämför annuitet för solcellssystem med annan investering som 

går att upprepa så vet man att annuitet för solceller kommer att öka efter dess upprepning vilket 

innebär att trots att man inte kan bestämma annuitet så kan man avgöra om denna är högre för 

solcellssystemet men inte om den är mindre. 

4.4.3 Återbetalning för solceller med payback-metoden 

Med payback-metoden räknas återbetalningstiden fram genom överslagsräkning av investering och 

inkomster utan hänsyn till tidsvärde på pengar, i detta examensarbete byts istället nominella 

inkomster i payback-metoden ut mot reala värden för att räkna tillbaka framtida överskott till dagens 

penningvärde och därmed få en återbetalningstid av köpkraften istället för det nominella beloppet. 

Återbetalningstiden räknas ut genom att dividera grundinvesteringen med årligt överskott men 

grundinvesteringen täcker inte alla kostnader och årligt överskott varierar med tidsvärde på pengar 

och prisändring på elpriset. För att ta fram ett årligt överskott så räknas annuiteten för alla intäkter 

fram genom att dividera nuvärde för alla intäkter med nusummefaktorn och alla kommande 

utbetalningar räknas ihop med grundinvesteringen till en LCC. Återbetalningstid räknas då fram enligt 

formel nedan.

   
      

  
 

(43)

4.4.4 Solelpris med LCOE metoden 

För att göra solcellsanläggningen direkt jämförbar med elpriset kan ett solelpris räknas fram vilket är 

priset per kWh för solcellsanläggningen med hänsyn till investeringskostnad och livslängd. Denna kan 

räknas fram med LCOE enligt Formel (26) där TLCC divideras med TLCP. För att beräkna den totala 

elproduktionen (TLCP) kan antal år multipliceras med produktion, detta är gjort i formel för solelpris 

nedan.

          
    

   
 

(44)

4.4.5 LCC med tillämpning till Solceller 

I olika samanhang och för olika utförare kan LCC beräkningar variera, det är viktigt att tydlig klargöra 

vilka parametrar som hanteras i utförd LCC för att denna ska vara jämförbar med alternativa 

lösningar. Detta examensarbete har gått igenom hur man på Svensk El-standards kommitté (SEK), 

Chalmers tekniska högskola samt på Jernkontoret i sammarbete med Energimyndigheten utför LCC. I 

tabell nedan visas de kostnadsposter som tas till hänsyn i de olika modellerna. 

Tabell 23: Kostnadsposter LCC för SEK, Chalmers, Jernkontoret och detta examensarbete 

 Kostnadsposter 

Kategori SEK Chalmers Jernkontoret Examensarbete 

Anskaffning 
Koncept och 
definition 

  Inköpspris för 
solceller med  

Design och Inköpspris  tillbehör 
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utformning  

Tillverkning Installation Investering Bygglov 

Installation    

   Installation/infästning 

Ägande 

 Energi Energi  

 Drift   

Drift och 
underhåll 

Underhåll Underhåll Drift och underhåll 

 Driftuppehåll   

 Miljötillstånd   

Avyttrande 

    

Avyttrande Avyttrande   

    

    

 

Ovan nämnda institut lägger fokus på olika områden, SEK har flest poster i anskaffningsfasen medan 

Chalmers har flest poster i ägandefasen och Jernkontoren har förenklad modell jämnfört med de 

andra. Avyttrandeposten för solcellsanläggningar kommer i detta examensarbete försummas då 

restvärde antas vara lika med rivnings/avyttrande kostnad. 

Enligt Jernkontoret är energi en viktig post vid beräkning av LCC i energisamanhang. Solcellssystem 

producerar energi snarare än att förbruka vilket borde ge ett negativt LCC resultat. Detta arbete 

kommer separera kostnader från intäkter och därför inte räkna med energibesparing i LCC 

beräkningar, vid framtagande av LCC kommer endast kostnader att tas till hänsyn. 

Målgruppen för detta arbete är byggprojektörer och byggbolag vilket innebär att det förslagna 

inköpspriset som ges är en summa av koncept, definition, design, utformning och tillverkning så en 

totalsumma för anskaffning kommer att räknas med i resultatframtagning. Även installation räknas 

som del av anskaffningskostnad. Speciellt vid ombyggnad kan bygglov behöva sökas vilket måste tas 

till hänsyn vid framtagning av anskaffningskostnaden. 

Solens energi är gratis och solceller har inga rörliga delar så det är väldigt låg driftkostnad för 

solceller. Om anläggningen däremot skickar ut mycket el på nätet så kan en avgift tillkomma för det 

överskott som skickas ut på nätet om anläggningen är större än 43,5 kW och/eller att elanvändaren 

producerar mer el än vad som görs av med. Detta måste tas till hänsyn vid uppskattning av drift och 

underhållskostnader. Anläggningen kommer i framtagande av resultatet antas vara fullt fungerande 

året runt och därför avgränsas från kostnader som konsekvens av driftuppehåll. 

Solcellssystem har längre livstid än växelriktare vilket ger upphov till en underhållskostnad. Övrigt 

underhåll som skottning och lövröjning är relativt små och kan i många fall försummas, solceller 

absorberar energi från solen och kan bara tillgodogöra cirka 15 % till el vilket innebär att det alstras 

värme som kommer öka temperaturen för solcellerna och skapa en glideffekt som gör att snö glider 

av. Vid hänsyn till övrigt underhåll så räknas detta in som underhållskostnad tillsammans med utbyte 

av växelriktare. 

Med ovanstående argument kommer nedanstående omskrivning av Formel (21) användas för 

framtagande av LCC vid projektering av solcellsanläggning. 
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(45) 

Där                    är inköpspris för solceller med tillbehör inklusive installation/fästning och 

                    är tillägg för årlig kostnad av växelriktare efter dess livslängd och beräknas 

enligt formel nedan. 

                   
                                           

 
                

                     
 

(46)

4.4.6 Internräntemetoden 

I den färdiga resultatkalkylen kan interräntan räknas ut genom prövning av olika kalkylräntor för att 

undersöka känsligheten vid ekonomiberäkningar. Internräntan är då den räntegränsen som ger 

negativt nettonuvärde. 

4.5 Certifieringspoäng med solceller 

4.5.1 Miljöbyggnadspoäng med solceller 

Solceller kan bidra till miljöcertifiering enligt miljöbyggnad genom att sänka specifika 

energiförbrukningen för byggnaden enligt Tabell 5 samt genom att utgöra en viss andel av 

energitillförseln i byggnaden som hållbar energikälla enligt miljökategori 1 enligt Tabell 6. 

Genom att beräkna sänkningen av den specifika energianvändningen och dividera denna med BBR 

kravet för specifik energianvändning kan man räkna ut den procentuella sänkningen, detta görs enligt 

formel nedan. 

           

      
     

 
             

     

         
 

(47) 

Andel av energitillförsel i byggnaden från hållbar energikälla enligt miljökategori 1 med solceller 

räknas fram genom att dividera solcellers totala produktion med byggnadens totala behov enligt 

formel nedan. 

      
      

             
(48)

 

           är procentuell sänkning för det specifika energibehovet [%] 

          är krav från BBR på specifikt energibehov enligt Tabell 3 [kWh/m2      , år] 

      är uppvärmd area [m2] 

       är byggnadens årliga energibehov [kWh] 

       är den av solceller producerade energin [kWh] 
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Resultat från Formel (47) och (48) jämförs med Tabell 5 och Tabell 6 för att dra slutsatser om hur 

solceller kan påverka miljöcertifiering enligt miljöbyggnad men för att nå särskilt slutbetyg inom 

miljöbyggnad måste hela manualen från SGBC användas. 

4.5.2 LEED poäng med solceller 

Inom LEED så ger solceller poäng för andel av total produktion som för miljöbyggnad och Formel (48), 

för antal poäng så jämförs resultatet med Tabell 7 och Tabell 8. 

4.5.3 BREEAM poäng med solceller 

För BREEAM certifiering ställs inom energiområdet ges poäng för förbättring av energianvändning i 

byggnaden som i miljöbyggnad och Formel (47), antal poäng ges genom att jämföra resultatet med 

Tabell 9. Man kan även få poäng för lösningar som sänker koldioxidutsläpp för byggnaden s.k. LZC-

teknik och då krävs att absolut och relativ minskning av utsläpp beräknas. Absoluta minskningen 

beräknas genom att multiplicera solcellernas totala elproduktion under dess livslängd med antal 

gCO2 ekv/kWh som annat alternativ hade emitterat, i detta arbete används 125,5 gCO2 ekv/kWh för 

nordisk elmix. Resultatet divideras sedan med totalt koldioxidutsläpp för byggnaden enligt 

instruktioner i kapitel ”3.10.3 BREEAM” för att beräkna den relativa minskningen. Det krävs även att 

information om stöd ges vilket beskrivs i kapitel ”3.5 Ekonomiskt stöd för installation av solceller” 

och ”3.4 Elcertifikat”. 

4.5.4 Svanen och GreenBuilding poäng med solceller 

För Svanen och GreenBuilding så ställs samma krav gällande energi, 25 % minskning av byggnadens 

totala energianvändning jämfört med BBR, däremot så behöver man uppfylla fler krav för svanen 

medan energikravet är det ända för GreenBuilding certifiering. För Svanen får man även ytterligare 1 

poäng för varje 2,5 % minskning av total energianvändning utöver de första 25 % och en poäng för 

installerade solceller. Minskningen räknas ut som för miljöbyggnad och Formel (47). 

 

4.6 Referensprojekt: Torsplan 

4.6.1 Torsplan – Bakgrund och ide 

Torsplan är en kontorsbyggnad placerad centralt i Hagastaden som är en ny stadsdel på gränsen 

mellan Solna och Stockholm. Hagastaden är ett pågående projekt som kommer byggas upp fram till 

år 2025 och riktar sig till studenter, vårdpersonal, forskare och företag verksamma inom Life Science. 

Life Science är en vetenskaplig verksamhet inom exempelvis biologi, matematik, kemi, teknik och 

medicin med syfte att förbättra liv och hälsa för både djur, natur och människa men i Hagastaden 

framförallt för människan. Hagastaden är tänkt att bli ledande inom Life Science men för att skapa en 

levande stadsdel kommer även andra verksamheter vara nödvändiga som bidrar till en god 

levnadsstandard för boende, företag och forskning. 

Torsplan är ett kontors och handelshus som sträcker sig åtta våningar över marken och är menat att 

bli hjärtat för Hagastaden med ett brett utbud på restauranger, service och handel i byggnadens 

nedersta plan och kontor i de övre. Byggnaden visas i figuren nedan. 
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Figur 22: Torsplan, markvy (NCC) 

I figur nedan visas byggnaden i förhållande till vädersträck. 

 

Figur 23: Torsplan placering med vädersträck (NCC) 

Miljöfrågor har varit viktigt för projektet och byggnaden är först i norden för kontor att certifieras 

med betyget Excellent enligt BREEAM vilket är deras näst bästa betyg för miljöcertifiering. Det är 

även byggt enligt GreenBuilding vilket innebär att energibesparing för huset är 25 % bättre än de krav 

som ställs enligt Boverket.  

4.6.2 Förutsättningar för användning av solceller på Torsplan 

Byggnadens fasader går på sydsidan rakt mot sydväst längs Solnabron och azimut på cirka 215 ⁰ dvs. 

nästan mot sydost längs Norra Stationsgatan. 
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Ytor potentiella för placering av solceller är bjälklag mellan våningar, de ytor som inte täcks med 

fönster på takbyggnad samt horisontell placering på tak. Dessa ytor illustreras i figur nedan. 

 

Figur 24: Potentiella ytor för solceller på Torsplan (NCC) 

Nedan följer den mängdning som gjorts av ovanstående beskrivna ytor. På taket räknas det behövas 

0,4 meter friutrymme per 1,0 meter solcell vilket ger en faktor för solceller per yta på cirka 0,71 

enligt tabell nedan. 

Tabell 24: Mängdning av potentiella solcellsytor för Torsplan [m
2
], Tabell av: Pontus Stigeborn 

Torsplan (Fasad) 

Fasad Norra Stationsgatan SO Solnabron SV   

Bjälklag 452,16 745,47 
 Takbyggnad 84,18 65,33 
 Summa: 536,34 810,8 
 

    Torsplan (Tak) 
  Total takyta 3814,905 
  Solceller/yta 0,71 
  Summa: 2 724,93 
  Antagna förutsättningar: 

Elanvändning har beräknats i IDA förutom schablon som ges i Sveby, dessa har sedan beräknats enligt 

kapitel 4.2. Antagna förutsättningar är följande: 

 pris för växelriktare antas vara 0,5 % av total investeringskostnad och ha en livslängd på 15 år 

 kalkylränta sätts till 6 % 

 Prisökning för elkostnader antas följa regressionsanalys i kapitel 4.3 med startvärden enligt 

slutvärden för år 2013 

Takbyggnad 

 

Tak 

 

Bjälklag 
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 Investeringskostnad räknas vara 18 400 kr/kWp enligt prisförslag för befintlig solcellslösning 

på Norra 2 

 Koldioxidutsläpp antas vara 125,5 gCO2 ekv/kWh 

Ovanstående förutsättningar har satts in i kalkylblad för kontor med resultat enligt utdrag i Bilaga F, 

G, H. 

4.7 Referensprojekt: Norra 2, huskropp 7 

4.7.1 Norra 2 – Bakgrund och idé 

Norra 2 består av tre huskroppar (6,7 och 8) med totalt 86 lägenheter och är en deletapp för 

uppbyggnad av Norra Djurgårdsstaden som framförallt är ett bostadsområde där natur- och stadsliv 

kombineras för att skapa ett unikt område i det centrala Stockholm. För att skapa en fungerande 

stadsdel kommer även arbete att omsättas inom handel, kultur och kontor. 

Norra Djurgårdsstaden byggs fram med visionen att skapa en miljöstadsdel i världsklass och har som 

mål att sänka koldioxidutsläpp från 3,4 till 1,5 ton per person år 2020 och att till 2030 vara helt 

fossilbränslefritt. För att nå detta har fokusområden valts enligt nedan. 

 Energiåtgång: Energianvändning ska vara mindre än 55 kWh/m2 och år och högst 15 

kWh/m2 av dessa får vara fastighetsel varav 30 % skall komma från lokal energikälla, en del 

av dessa 30 % kan komma från regional energikälla 

 Kretslopp: Matavfallskvarn i varje lägenhet vilket är en kvarn i diskon som maler ner och 

skickar iväg matrester som omvandlas till biogas som energikälla för bilar och bussar. Ett 

sopsugssystem går under staden. Mängd dricksvatten skall inte vara högre än 100 liter per 

person och dag. 

 Miljöeffektiva transporter: p-talen 0,5 bilar per lägenhet och 2,2 cyklar per lägenhet 

Hållbar livsstil: Individuell mätning av vattenanvändning och uppvärmning vilket i regel 

sänker användning med 10 % 

 Materialval: Genomtänkt val av material för att främja hållbar samhällsutveckling 

Etapp Norra 2 ska vara redo för inflyttning 2016 och utöver kommunens miljökrav som ur vissa 

perspektiv är hårdare än miljökrav som ställs för miljöcertifiering så skall byggnaderna klassas efter 

miljöbyggnad silver. Solceller kommer att placeras på taket för att tillgodose lokal energi som täcker 

30 % av fastighetselen enligt krav från kommunen, förutom solceller så täcks taket med sedum. I 

figur nedan illustreras hur Norra 2 kommer att se ut. 
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Figur 25: Illustrerande bild på Norra 2 (NCC) 

I figur nedan visas placering och höjdrelation för de tre huskropparna. 

 

Figur 26: De olika huskropparna i Norra 2 (NCC) 

4.7.2 Förutsättningar för användning av solceller på huskropp 7 för Norra 2 

Byggnadens fasader går på sydsidan rakt emot sydost (SO) längsmed Jaktgatan samt rakt mot sydväst 

(SV) längsmed Taxgatan. 
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Ytor potentiella för solceller är balkongräcken, avskärmning, övre fasad, takbyggnad, räcke 

takbyggnad samt yta med sedum. Dessa ytor illustreras i figur nedan.

 

Figur 27: Potentiella ytor för solceller på Norra 2 huskropp 7 (NCC) 

Nedan följer den mängdning som gjorts av ovanstående beskrivna ytor. På taket räknas det behövas 

0,4 meter friutrymme per 1,0 meter solcell vilket ger en faktor för solceller per yta på cirka 0,71 

enligt tabell nedan. 

Tabell 25: Mängdning av potentiella solcellsytor för Norra 2 huskropp 7 [m
2
], Tabell av: Pontus Stigeborn 

Norra 2, huskropp 7 (Fasad) 

Fasad Jaktgatan SO Taxgatan SV   

Balkongräcke 220,2 220,2 
 Avskärmning 77,9 74,1 
 Övre fasad 89,3 89,3 
 Takbyggnad 15,3 15,04 
 Räcke takbyggnad 6,58 6,58 
 Summa: 409,28 405,22 
 

    Norra 2, huskropp 7 (Tak) 
  Sedum 507,49 
  Solceller/yta 0,71 
  Summa: 362,49 
   

Antagna förutsättningar: 

Övrig fastighetsel har beräknats och angetts i Tabell 22, antagna förutsättningar är följande: 

 pris för växelriktare antas vara 0,5 % av total investeringskostnad och ha en livslängd på 15 år 

 kalkylränta sätts till 6 % 

 Prisökning för elkostnader antas följa regressionsanalys i kapitel 4.3 med startvärden enligt 

slutvärden för år 2013 
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Räcke Takbyggnad 
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 Investeringskostnad räknas vara 18 400 kr/kWp enligt prisförslag för befintlig solcellslösning 

på Norra 2 

 Koldioxidutsläpp antas vara 125,5 gCO2 ekv/kWh 

Ovanstående förutsättningar har satts in i kalkylblad för bostäder med resultat enligt utdrag i Bilaga 

C,D,E. 
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5 Resultat 
I följande kapitel presenteras resultat för de båda referensobjekten Torsplan och Norra 

Djurgårdsstaden 2. 

5.1 Resultatkalkyl 
Detta arbete har resulterats i en kalkylmodell i Excell som kan användas för att beräkna lönsamheten 

för en solcellsinvestering enligt nettonuvärdesmetoden, annuitetsmetoden, payback-metoden samt 

LCOE och som tar hänsyn till livscykelkostnad, användning av producerad el med timvis noggrannhet 

och miljöpoäng för certifiering enligt miljöbyggnad, LEED, BREEAM, Svanen, GreenBuilding och 

lågenergihus. 

Det finns två versioner av resultatkalkylen, en för kontor med Torsplan som referensprojekt och en 

för bostad med Norra 2 som referensprojekt, och de är båda uppdelade i rubrikerna ”Elanvändning 

per år”, ”Vinkel”, ”Mängd”, ”Växelriktare”, ”Elanvändning resultat”, ”Elproduktion resultat”, 

”Ekonomi förutsättningar”, ”Ekonomi resultat”, ”Miljö förutsättningar”, ”Miljö resultat” och 

”Känslighetsanalys”.  

Under rubriken ”Elanvändning per år” anges av användaren av kalkylen den totalt uppvärmda arean 

för byggnaden, den verksamhetsel per kvadratmeter som antas förbrukas i byggnaden (förslagsvis 50 

kWh/m2 enligt Sveby) och den driftel utöver pump- och fläktel som antas förbrukas i byggnaden 

exempelvis belysning för gemensamma utrymmen, hissar och rulltrapport. Dataområdet ser ut enligt 

tabell nedan. 

Tabell 26: Elanvändning per år i resultatkalkyl 

Elanvändning per år [kWh] 

Atemp [m2] Verksamhetsel [kWh/m2, år] Driftel utöver pump- och fläktel [kWh/år] 

35 873 50 341 404 
 

För bostäder anges hushållsel per kvadratmeter istället för verksamhetsel och istället för driftel 

utöver pump- och fläktel så anges el för belysning, hiss, golvvärme och handdukstork. 

Under rubriken ”Vinkel” så anges den installerade vinkeln för solcellerna både i azimutled och mot 

planet (höjd). Dessa värden är avgörande för verkningsgrad per timme och jämförs därför med varje 

timme under hela året för att få fram en god profil för solelproduktion. Dataområdet ser ut enligt 

tabell nedan. 

Tabell 27: Vinkel i resultatkalkyl 

Vinkel 
 Azimut 188 ⁰ 

Höjd 33 ⁰ 
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Under rubriken ”Mängd” så anges den mängd solceller som är installerade  i antal kWp 

samt verkningsgraden vilket ger installerad yta i kvadratmeter. Inputvärdet för antal kWp är 

avgörande för anläggningens solelproduktion. Dataområdet ser ut enligt tabell nedan. 

Tabell 28: Mängd i resultatkalkyl 

Mängd 
 Installerade solceller 313,26 kWp 

Yta 2 724,00 m2 

Verkningsgrad solceller 11,5 % 
 

Under rubriken ”Växelriktare” anges verkningsgrad för växelriktare vilket är avgörande för 

solelproduktion för anläggningen, här anges också pris vilket initialt antas vara 0,5 % av den totala 

investeringskostnaden och livslängden som initialt antas vara 15 år. Pris och livslängd är avgörande 

för livscykelkostnaden för systemet och därför även för ekonomi resultatet. Dataområdet ser ut 

enligt tabell nedan. 

Tabell 29: Växelriktare i resultatkalkyl 

Växelriktare 

Verkningsgrad 96 % 

Pris 28 820 kr 

Livslängd 15 år 
 

Under rubriken ”Elanvändning resultat” kan man avläsa resultatet för den årliga elanvändningen i 

byggnaden med separat verksamhetsel och fastighetsel, här kan man även avläsa den totala 

elförbrukningen i byggnaden. Värden anges både per kvadratmeter och totalt för ett år. Dataområde 

ser ut enligt tabell nedan. 

Tabell 30: Elanvändning resultat i resultatkalkyl 

Elanvändning Resultat 
 Summa Fastighetsel 850 570,45 kWh/år 

Specifik Fastighetsel 23,71 kWh/m2
, år 

Summa Verksamhetsel 74 735,42 kWh/år 

Specifik Verksamhetsel 2,08 kWh/m2
, år 

   

   Summa Elförbrukning 925 305,86 kWh/år 

Specifik Elanvändning 25,79 kWh/m2
, år 

 

Under rubriken ”Elproduktion resultat” kan man avläsa resultatet för solelproduktionen under ett år. 

Här kan även avläsas hur mycket av produktionen som kan användas i byggnaden, hur mycket 

överskott som produceras, den nya elanvändningen och både absolut och relativ sänkning av 

elanvändning i byggnaden. Andel överskott anger hur stor del av den totala produktionen som utgörs 

av överskottsproduktion. Dataområdet ser ut enligt tabell nedan. 
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Tabell 31: Elproduktion resultat i resultatkalkyl 

Elproduktion Resultat 
 Årlig solelproduktion 302 751,94 kWh/år 

Nyttjad Produktion 295 614,99 kWh/år 

Överskott 7 136,95 kWh/år 

   Andel överskott 2,36 % 

   Specifik Elanvändning 17,35 kWh/m2
, år 

Sänkning (absolut) 8,44 kWh/m2
, år 

Sänkning (relativ) 33 % 
 

Under rubriken ”Ekonomi förutsättningar” anges den nominella kalkylräntan, inflationen och skatten 

samt priser och prisökningar för el. Elpriset är här separerat för elhandel, elnät, elskatt och pris för 

överskottsel. Initialt angivna prisökningar rekommenderas användas då dessa är baserade på 

regressionsanalys för elpris 10 år bakåt i tiden och de initialt angivna priserna är priset i slutet på år 

2013. 

Under denna rubrik anges även anläggningens livslängd och investeringskostnad per installerad kWp 

solceller vilket ger en total investeringskostnad, ägandekostnad och livstidkostnad. Dataområdet ser 

ut enligt tabell nedan. 

Tabell 32: Ekonomi förutsättningar i resultatkalkyl 

Ekonomi förutsättningar 
 Nominell kalkylränta 6,00 % 

Inflation 2,00 % 

Skatt 30,00 % 

Elpris exkl nät 0,57 kr/kWh 

Förväntad prisökning elprod. 7,00 % per år 

Elnätsavgift 0,63 kr/kWh 

Förväntad prisökning elnät 3,00 % per år 

Elskatt 0,29 kr/kWh 

Förväntad prisökning elskatt 4,00 % per år 

Pris för överskott 0,34 kr/kWh 

Förväntad prisökning överskott 6,00 % per år 

   Investeringskostnad per kWp solceller 18 400 kr 

Total investeringskostnad 5 763 984 kr 

Ägandekostnad 28 820 kr 

Livstidskostnad 5 784 910 kr 

Anläggnings Livslängd 30 år 
 

Under rubriken ”Ekonomi resultat” kan man avläsa resultatet för realränta, nusummefaktor och 

nuvärde som används för att beräkna nettonuvärde, annuitet, payback och total procentuell 
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avkastning vilken anger i procent hur stor del av investeringskostnaden som investeringen kommer 

ge i utkast efter anläggningens livslängd. Procentuell avkastning anges även per år. Payback tiden 

anges både med och utan hänsyn till tidsvärde på pengar där tidsvärde tar hänsyn till ränta, inflation 

och förändring av elpris. Här kan man även avläsa livstidskostnad per kWp solceller och solelpriset. 

Dataområdet ser ut enligt tabell nedan. 

Tabell 33: Ekonomi resultat i resultatkalkyl 

Ekonomi resultat 
 Realränta exkl skatt 3,92 % 

Realränta ink skatt 2,16 % 

   Nusummefaktor 21,92083 år 

Nuvärde besparing 20 523 633 kr 

   Nettonuvärde 14 738 723 kr 

Annuitet (Intäkter) 936 262 kr 

Annuitet (Netto) 672 362 kr 

   LCC per kWp 18 467 kr/kWp 

Solelpris 0,637 kr/kWh 

Payback 6 år 

Total procentuell avkastning 256 % 

Årlig procentuell avkastning 16 % 

   Payback exkl tidsvärde 13 år 
 

Under rubriken ”Miljö förutsättningar” anges byggnadens totala energianvändning, BBR krav för 

specifik energianvändning och total energianvändning för kyla vilket krävs för att kunna separera kyla 

och värme vid beräkning av CO2 utsläpp då värme och kyla har olika COP. Även COP och CO2 utsläpp 

per kWh anges här där initialt angiven CO2 utsläpp per kWh är schablon från Sveby för nordisk elmix 

vilket skall användas vid beräkning av miljöpoäng inom BREEAM. Dataområdet ser ut enligt tabell 

nedan. 

Tabell 34: Miljö förutsättningar i resultatkalkyl 

Miljö Förutsättningar 
 Total Energianvändning i byggnad 2 714 281 kWh/år 

BBR krav för specifik energianvändning 123 kWh/m2
, år 

Total Energianvändning kyla 555 982 kWh/år 

   CO2 utsläpp per kWh 125,5 gCO2 ekv/kWh  

COP värme 2,5 
 COP kyla 4 
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Under rubriken ”Miljö resultat” kan man avläsa resultat för information som krävs för att få 

miljöcertifieringspoäng med installerade solceller och sänkning av specifik energianvändning jämfört 

med BBR kravet. Här kan man även avläsa andelen energi från miljökategori 1, CO2 utsläpp samt 

både relativ och absolut minskning av CO2 utsläpp. Dataområdet ser ut enligt tabell nedan. 

Tabell 35: Miljö resultat i resultatkalkyl 

Miljö resultat 
  Sänkning energianvändning jämfört BBR 6,9 % 

Andel energi från miljökategori 1 11,2 % 

   

   CO2 utsläpp värme 2 063 ton 

CO2 utsläpp kyla 930 ton 

CO2 utsläpp el 3 871 ton 

   Absolut minskning CO2 utsläpp 1140 ton 

Relativ minskning CO2 utsläpp 16,6 % 
 

Under rubriken ”Känslighetsanalys” anges den tillåtna variansen för elproduktion för att sedan 

kunna avläsa den beräknade sannolikheten Pf att denna tillåtna varians överskrids. Här anges även 

standardavvikelse för produktionen vilken används i samma beräkning men denna rekommenderas 

att inte ändra då värdet är framtaget genom analys av produktion de senaste 10 åren. Dataområde 

ser ut enligt tabell nedan. 

Tabell 36: Känslighetsanalys i resultatkalkyl 

Känslighetsanalys 
  Standardavvikelse produktion 376,84 kWh/år 

Tillåten varians ξ 15 % 

μD 5 783,60 kWh/år 

μS 4 916,06 kWh/år 

μG 867,54 kWh/år 

SF 1,18 
 σG 494,58 kWh/år 

β 1,75 
 Pf 5 % 

 

Förutom dessa dataområden så finns även två grafer, elanvändning för typdag juni och elbelastning 

för typdag juni, som illustrerar hur mycket el som produceras och hur mycket som används i först 

grafen och en belastningskurva i andra grafen där negativ belastning innebär överproduktion av solel. 

Kurvorna ser ut enligt figur nedan. 
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Figur 28: Resultatkurvor i resultatkalkyl 

Ovan beskrivna resultatkalkyl har används för att ta fram projekteringsförslag med solceller till 

projekten Torsplan och Norra 2 vilket beskrivs i de två nästkommande kapitel. 

5.2 Resultat för kontorsbyggnaden Torsplan 
En mängdning av ytor på fasad och tak lämpliga för solceller har gjorts. I tabell nedan visas mängd 
solceller och den yta som krävs för dessa samt investeringskostnad med kostnad för solceller på 18 
400 kr/kWp. 

Tabell 37: Mängd, yta och investeringskostnad för solceller på olika ytor för Torsplan 

Placering Mängd solceller [kWp] Yta solceller [m2] Investeringskostnad [kr] 

Tak 313,26 2724 5 763 984 

Fasad mot SV 93,15 810 1 713 960 

Fasad mot SO 61,64 536 1 134 176 

 

I tabell nedan visas resultat för ekonomiska parametrar som är viktiga vid beslut. Här kan man avläsa 

att varje parameter ger bäst resultat för tak följt av fasad mot SV. 

Tabell 38: Ekonomiskt resultat för Torsplan 

Placering NNV 
(absolut) [kr] 

NNV 
(relativ) [%] 

Payback 
[år] 

Solelpris 
[kr/kWh] 

Avkastning 
per år [%] 

Internränta 
[%] 

Tak 14 619 767 254 6 0,64 16 21 

Fasad mot 
SV 

1 564 880 91 11 1,20 9 12,5 

Fasad mot 
SO 

743 143 66 13 1,39 8 10,9 

 

Elproduktion och sänkning av energianvändningen för de olika placeringarna av solceller kan avläsas i 

tabell nedan där man även ser lågt överskott i alla fallen. Relativt ger solceller på tak mycket god 

elproduktion och sänkning av elanvändning jämfört med solceller på fasad, man kan även se att fasad 

mot sydväst ger nästan dubbelt resultat jämfört med fasad mot sydost. 

Tabell 39: Elproduktion och sänkning av elanvändning för Torsplan 

Placering Produktion Överskott Överskott Sänkning elanvändning Sänkning elanvändning 
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[kWh] (absolut)[kWh] (relativ)[%] (absolut) [kWh/m2] (relativ) [%] 

Tak 301 336 7 557 3 8,4 33 

Fasad mot SV 47 620 0 0 1,33 5 

Fasad mot SO 27 273 0 0 0,76 3 

 

Användning av solceller sänker även CO2 värden och är en förnyelsebar energikälla som sänker den 

specifika energianvändningen. Dessa värden används vid miljöcertifiering och anges i tabellen nedan. 

För certifieringspoäng antas det att BBR krav är uppfyllda innan solceller installeras. 

Tabell 40: Miljö resultat för Torsplan 

Placering Minskning CO2 
(absolut) [ton] 

Minskning CO2 
(relativ) [%] 

Sänkning 
energianvändning 
jämfört BBR [%] 

Andel energi från 
miljökategori 1 [%] 

Tak 1 135 16,5 6,8 11,1 

Fasad mot SV 179 2,6 1,1 1,8 

Fasad mot SO 103 1,5 0,6 1,0 

 

Vid installation på tak sänker solcellsinstallationen energianvändning jämfört med BBR med 6,8 % 

och andel energi från miljökategori 1 är 11,1 % vilket ensamt uppfyller kraven för silvercertifiering 

inom miljöbyggnad. För miljöbyggnad krävs en sänkning jämfört med BBR på 5 % för silver och 10 % 

för guld och minst 10 % från miljökategori 1 för silver förutsatt att mindre än 25 % kommer från 

miljökategori 4 och 20 % krävs för guld förutsatt att mindre än 20 % av energin kommer från 

miljökategori 3 och 4. 

Inom LEED så ger installation på tak 6 av totalt 7 poäng inom kategorin för egentillverkad 

förnyelsebar energi där 11 % är gränsen för 6 poäng och 13 % för 7 poäng. För att höja ett betyg från 

certifierad till silver eller från silver till guld krävs en ökning med 10 poäng och för att höja från guld 

till platinum krävs 20 poängs ökning. Vid EBOM certifiering skulle istället 5 av totalt 6 poäng ges där 

gränsen är 9 % för 5 poäng och 12 % för 6 poäng. 

För BREEAM kan installation på tak ge 2 av 13 poäng för förbättring av energianvändning där 4 % 

förbättring jämfört med BBR kraven krävs för 2 poäng och 7 % för 3 poäng. Man kan även få 3 poäng 

för LZC-teknik vilket alla skulle fås förutsatt att förundersökning sker på rätt sätt, 15 % minskning av 

CO2 utsläpp ger den sista poängen och installation på tak ger 16,5 % minskning. En innovationspoäng 

kan nås vid 50 % sänkning av CO2 utsläpp. 

Svanen certifiering ger en poäng vid installation av solceller samt 1 poäng för varje 2,5 % som 

energianvändning sänks efter den obligatoriska gränsen på 75 %, förutsatt att denna är nådd kan 

man få 2 poäng med installation på tak då man sänker med 6,8 %. 

För GreenBuilding certifikat krävs att sänkning jämfört med BRR är 25 %, med installation på tak är 

6,8 % av detta uppnått. 

Resulterande poäng och uppnådda mål inom de olika certifieringssystemen visas i tabellen nedan. 
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Tabell 41: Certifieringsresultat för Torsplan 

 Uppnådda mål/poäng för solcellsinstallation 

Miljöcertifiering Tak Fasad SV Fasad SO 

Miljöbyggnad SILVER - - 

LEED 6 poäng 1 poäng 1 poäng 

BREEAM 5 poäng 1 poäng - 

Svanen 1-3 poäng 1 poäng 1 poäng 

GreenBuilding 6,8 av 25 % 1,1 av 25 % 0,6 av 25 % 

 

5.3 Resultat för bostadshuset Norra 2 huskropp 7 
Kostnaden 18 400 kr/kWp för solceller har gett investeringskostnad för olika ytor enligt tabell nedan. 

I tabellen visas även den mängd solceller och dess yta för placering på tak, fasad mot sydväst samt 

fasad mot sydost. På fasadytor fanns plats för installering av fler solceller men en ökning av 

nedanstående mängder gav försämrad lönsamhet på grund av överskottsproduktion vilket 

begränsade installationsmängden. 

Tabell 42: Mängd, yta och investeringskostnad för solceller på olika ytor för Norra 2 huskropp 7 

Placering Mängd solceller [kWp] Yta solceller [m2] Investeringskostnad [kr] 

Tak 41,61 362 795 992 

Fasad mot SV 17,25 150 317 400 

Fasad mot SO 12,65 110 232 760 

 

I tabell nedan visas resultat för ekonomiska parametrar som är viktiga vid beslut. Här kan man avläsa 

att varje parameter ger bäst resultat för tak följt av fasad mot sydväst. Avkastning per år är 

densamma för de olika fasadytorna men på fasad mot SV kan man installera en större 

solcellsanläggning innan överskottsproduktionen blev för hög vilket ger ett större absolut värde vid 

installation på denna fasad. 

Tabell 43: Ekonomiskt resultat för Norra 2 huskropp 7 

Placering NNV 
(absolut) [kr] 

NNV 
(relativ) [%] 

Payback 
[år] 

Solelpris 
[kr/kWh] 

Avkastning 
per år [%] 

Internränta 
[%] 

Tak 670 277 88 12 0,72 9 12,2 

Fasad mot 
SV 

179 503 57 14 1,30 7 10,3 

Fasad mot 
SO 

131 908 57 14 1,39 7 10,3 

 

Elproduktion och sänkning av energianvändningen för de olika placeringarna av solceller kan avläsas i 

tabell nedan. Relativt ger solceller på tak mycket god elproduktion och sänkning av elanvändning 

jämfört med solceller på fasad dock med en hög andel överskottsproduktion. Fasad mot sydväst ger 

även cirka 50 % mer produktion och sänkning av elanvändning jämfört med fasad mot sydost. 

Tabell 44: Elproduktion och sänkning av elanvändning för Norra 2 huskropp 7 

Placering Produktion Överskott Överskott Sänkning elanvändning Sänkning elanvändning 
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[kWh] (absolut)[kWh] (relativ)[%] (absolut) [kWh/m2] (relativ) [%] 

Tak 35 476 19 904 56 6,8 54 

Fasad mot SV 8 170 1 294 7 1,57 13 

Fasad mot SO 5 597 407 7 1,07 9 

 

Användning av solceller sänker även CO2 värden och är en förnyelsebar energikälla som sänker den 

specifika energianvändningen. Dessa värden används vid miljöcertifiering och anges i tabellen nedan. 

Relativt fasadytorna så ger en installation på taket betydligt bättre värden angående miljö besparing. 

För certifieringspoäng antas det att BBR krav är uppfyllda innan solceller installeras. 

Tabell 45: Miljö resultat för Norra 2 huskropp 7 

Placering Minskning CO2 
(absolut) [ton] 

Minskning CO2 
(relativ) [%] 

Sänkning specifik 
energianvändning [%] 

Andel energi från 
miljökategori 1 [%] 

Tak 134 22 7,6 13,4 

Fasad mot SV 31 5,1 1,7 3,1 

Fasad mot SO 21 3,5 1,2 2,1 

 

Vid installation på tak sänker solcellsinstallationen energianvändning jämfört med BBR med 7,6 % 

och andel energi från miljökategori 1 är 13,4 % vilket ensamt uppfyller kraven för silvercertifiering 

inom miljöbyggnad.  

Inom LEED så ger installation på tak 7 av totalt 7 poäng inom kategorin för egentillverkad 

förnyelsebar energi där 13 % är gränsen för 7 poäng. Vid EBOM certifiering skulle istället 6 av totalt 6 

poäng ges där gränsen är 12 % för 6 poäng. 

För BREEAM kan installation på tak ge 3 av 13 poäng för förbättring av energianvändning där 7 % 

förbättring jämfört med BBR kraven krävs för 3 poäng och 10 % för 4 poäng. Man kan även få 3 

poäng för LZC-teknik vilket alla skulle fås förutsatt att förundersökning sker på rätt sätt, 15 % 

minskning av CO2 utsläpp ger den sista poängen och installation på tak ger 22 % minskning. En 

innovationspoäng kan nås vid 50 % sänkning av CO2 utsläpp. 

Svanen certifiering ger en poäng vid installation av solceller samt 1 poäng för varje 2,5 % som 

energianvändning sänks efter den obligatoriska gränsen på 75 %, förutsatt att denna är nådd kan 

man få 3 poäng med installation på tak då man sänker med 7,6 %. 

För GreenBuilding certifikat krävs att sänkning jämfört med BRR är 25 %, med installation på tak är 

7,6 % av detta uppnått. 

Resulterande poäng och uppnådda mål inom de olika certifieringssystemen visas i tabellen nedan. 

Tabell 46: Certifieringsresultat för Norra 2 huskropp 7 

 Uppnådda mål/poäng för solcellsinstallation 

Miljöcertifiering Tak Fasad SV Fasad SO 

Miljöbyggnad SILVER - - 

LEED 7 poäng 2 poäng 1 poäng 

BREEAM 6 poäng 1 poäng 1 poäng 

Svanen 1-4 poäng 1 poäng 1 poäng 
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6 Diskussion 
I följande kapitel diskuteras de framtagna resultaten i arbetet för att senare kunna dra slutsatser. 

6.1 Ekonomi 
För Torsplan ges en avkastning för installation på tak som är cirka 2-3 gånger högre per investerad 

krona jämfört med installation på fasad, det är även betydlig skillnad mellan de båda fasaderna då 

installation mot sydväst ger cirka 25 % högre avkastning per krona jämfört med fasad mot sydost. 

Detta behöver inte nödvändigtvis utesluta installation på fasad. Installationen är fortfarande lönsam 

med en avkastning som under livstiden nästan kan dubbla investeringsbeloppet för fasad mot 

sydväst. Andra fördelar finns med placering på fasad då dessa ytor är passiva med potential att 

omvandlas till ytor som aktivt bidrar till elförsörjning till byggnaden medan ytor på taket kan önskas 

användas som aktiv yta för planteringar, skuggfria uteplatser för uteservering eller rekreation, vid 

delvis användning av ytan kan exempelvis sedumtak föredras av estetiska skäl. Finns möjlighet till 

installation på tak och endast en begränsad mängd kan installeras så är detta att föredra med hänsyn 

till den ekonomiska fördelen. 

Den totala produktionen har varit avgöranda för kontoret Torsplan då elanvändning i byggnaden är 

så pass hög att det är svårt att få en betydande överproduktion. Endast takinstallation ger överskott 

vilken dessutom är relativt liten och utgör endast 3 % av den totala elproduktionen. För bostadshuset 

Norra 2 huskropp 7 är situationen mer komplex då exempelvis installation på tak har resulterat i att 

mer än hälften av den totala produktionen inte kan direkt användas i byggnaden. 

Relativt varje investerad krona ger installation på taket på Norra 2 huskropp 7 liknande värden som 

för fasader på Torsplan. Lönsamheten är fortfarande god då investeringsbeloppet nästan hinner 

dubblas i värde under installationens livslängd, för fasader ges under solcellernas livstid en 

avkastning på cirka halva investeringsbeloppet. 

Årlig avkastning är i alla fallen högre än företagets kalkylränta vilket innebär en värdeökning som är 

högre än vad företaget har satt som mål och därför ger en god lönsamhet. 

Olika elbolag erbjuder olika priser för överproduktion och under olika förutsättningar, men alla 

elbolag erbjuder sig inte att köpa el från småproducenter. Förutsättningar kan vara att man inte får 

producera mer el på ett år än vad byggnaden har för elanvändning under ett år eller begränsningar 

på effekten för eltillförsel. I detta arbete har spotpris på Nord Pool används för överproduktion men 

för detta krävs att avtal tecknas med elbolag, verkligheten kan alltså ge skilda förutsättningar. Det 

kan dessutom tillkomma en avgift från koncessionshavaren om effekten för tillförsel av el överstiger 

43,5 kW. 

6.2 Produktion och användning 
Som beskrivet i kapitel 3.8 är det tänkt att elproduktion från solceller minskar elanvändningen för 

byggnaden på samma sätt som energi från solinstrålning genom fönster minskar 

uppvärmningsbehovet. Enligt detta argument är det rimligt att räkna bort hela solcellernas 

elproduktion från byggnadens specifika energibehov. Däremot så nämns även att ingen speciell 

mätning skall behöva göras för hur mycket el som produceras av solcellerna eftersom att 
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produktionen kommer sänka elanvändningen och därmed ge lägre tillförsel från elnätet vilket endast 

stämmer om ingen överproduktion sker. 

Idag finns alltså inte tillräckligt tydliga regler för hur man kan tillgodoräkna elproduktion av solceller. 

Med den ökade användningen av solceller i byggbranschen så kommer Boverket behöva specificera 

hur denna energi kan tillgodoräknats, i detta arbete har BBR tolkats som att hela elproduktionen kan 

räknas bort from det specifika energibehovet i byggnaden. Det finns risk att konflikt kan uppstå med 

BBR gällande detta vid projektering, dock så har de under arbetets gång studerade referensprojekt 

som använt solceller kunnat tillgodoräkna all elproduktion. 

För både Torsplan och Norra 2 huskropp 7 ger installation på tak betydligt större sänkning av 

elanvändningen i huset jämfört med installation på fasader. För Norra 2 huskropp 7 kan den specifika 

elanvändningen sänkas med 54 % vid installation på tak och för Torsplan kan den sänkas med 33 %. 

Detta enligt specifikation i BBR att all energi räknas användas, dock så är detta inte fallet och ett 

annat utfall är verklighet för Norra 2 huskropp 7 som har 56 % överproduktion med föreslagen 

lösning. Detta skulle istället ge den relativa sänkningen 15 572/65 260 = 24 % då den verkliga 

användningen är 15 572 kWh per år jämfört med de producerade 35 476 kWh. Dock så är det med 

dagens standard 54 % minskning som gäller vid jämförelse av specifik energianvändning enligt 

tolkning av kraven från BBR, när det blir mer allmänt känt hur man räknar på överproduktion finns 

det risk att detta kommer ändras och att specifika regler vid användning av egenproduktion av el kan 

komma att förekomma. 

Trots större installation på Torsplan blev sänkning av elanvändning större för Norra 2 huskropp 7, 

detta beror på att bostäder har betydligt mindre elanvändning vilket kan göra det mer lönsamt med 

solceller för bostäder eftersom att den relativa minskningen är viktig i miljösamanhang för 

certifieringspoäng och klassning av byggnad. Absoluta belopp är viktigare vid ekonomi vilket visade 

sig i resultatkalkylen där Torsplan har betydligt högre både absolut och relativ avkastning. 

6.3 Miljö 
Det har varit mer fördelaktigt för bostadshuset i fråga om miljöcertifiering, detta beror på att 

bostäder har lägre elanvändning jämfört med kontor vilket innebär att relativa värden blir högre och 

det blir därmed enklare att minska på den relativa miljöpåfrestningen.  

För installation på tak ges betydligt bättre miljöpoäng jämfört med installation på fasader. På tak 

finns både plats för större mängd solceller samt möjlighet för installationen att riktas närmare 

optimal vinkel vilket gör att varje installerad cell även kan producera mer el jämfört med installation 

på fasad. Att man med enbart solceller kan nå exempelvis silver i Miljöbyggnad från att endast klara 

BBR kraven ger en god förbättring av miljön. Detta arbete har dock inte studerat betygsättning av 

olika typer av miljöförbättringar och förlitar sig på att de kända certifieringssystem som används i 

Sverige ger en rättvis bedömning av hur betydande olika miljöförbättrande parametrar är. 

Man kan inom alla miljöcertifieringar med betygsystem nå minst hälften av poängen som krävs för 

att öka till ett högre betyg genom att utföra solcellsinstallation endast på taket. 
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6.4 Känslighetsanalys 
Två avgörande parametrar för lönsamhet är företagets kalkylränta och priset på solceller. I tabellen 

nedan visas en känslighetsanalys över hur dessa påverkar den slutgiltiga avkastningen efter solcellens 

livslängd, i arbetet har ett pris på 18 400 kr/kWp och kalkylränta 6 % använts. 

Tabell 47: Känslighet av pris på solceller och kalkylränta för Norra 2 huskropp 7 

  Total avkastning för installation av solceller på taket för 
Norra 2 huskropp 7 

  Kalkylränta [%] 
  4 5 6 7 8 9 

P
ri

s 
so

lc
e

lle
r 

[k
r/

kW
p

] 

14 000 212 177 147 121 98 79 

15 000 191 158 130 106 85 67 

16 000 173 142 116 93 73 56 

17 000 156 128 103 82 63 47 

18 000 142 115 92 72 54 39 

19 000 129 104 82 63 46 32 

 

I tabellen ovan illustreras hur den totala avkastningen för solceller ändras med pris och kalkylränta. 

Det syns här att även för priset 19 000 kr/kWp och kalkylränta på 9 % så ger anläggningen 

fortfarande en vinst på nästan en tredjedel av totalt investerat belopp. 

Beräkning i kapitel 4.1.6 visar en säkerhet på 95 % att produktion inte kommer avvikas med mer än 

15 % vilket betyder att i värsta fallet kan avkastningen sjunka med 15 %. Vid sänkning av elproduktion 

med 15 % i resultatkalkylen visas att en kalkylränta på 6 % och pris på 18 000 kr/kWp skulle ge 

avkastning på 43 % av totalt investerat belopp istället för 92 %, denna varians kan även ske positivt 

och ge avkastning på 141 % av totalt investerat belopp. Dessa 15 % kan bedömas vara en betydande 

skillnad och ger i värsta representerade fallet i tabell ovan med priset 19 000 kr/kWp och 9 % ränta 

en negativ total avkastning på 2 %. 
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7 Slutsatser 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som efter arbetets gång kan dras om arbetets 

målformulering. 

 För byggnadstyp bostad har både azimut vinkel och vinkel mot planet påverkats för maximal 

utdelning vid hänsyn till elanvändning i byggnaden. 

 

 En solcellsinvestering kan bedömmas med avseende på bland annat payback-tid, 

nettonuvärde, LCOE, internränta och avkastning beroende på vad företaget har för 

beslutspolicy. Dock så är annuitetsmetoden inte lämplig då investering inte är upprepbar 

med samma utfall, bättre utfall kommer ges efter varje investering eftersom en ökning av 

elpris är trolig enligt prognoser. 

 

 Solceller kan ge en återbetalningstid som är mindre än halva livslängden och ge en 

avkastning nära och till och med över investeringskostnaden under denna livslängd vilket kan 

göra solceller till ett strategiskt val ur ekonomiskt perspektiv. Solceller bidrar även med 

miljöpoäng som med stor sannolikhet kan höja certifieringsbetyget för byggnaden. God 

lönsamhet både för miljö och ekonomi är inte svåruppnådd med dagens teknik, dock så krävs 

en högre noggrannhet än vad som traditionellt används i dagens beräkningsmodeller för att 

man skall kunna approximera hur stor överskottsproduktionen kommer bli över ett år. 

Överproduktion har i detta arbete begränsat mängden solceller som kan installeras för ökat 

resultat, särskilt i fasad på bostadshus.  
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Förslag på framtida fortsättningsarbete 

 Undersöka möjlighet att använda byggnadsintegrerade solceller med fokus på tekniska 

lösningar och svensk standard samt att undersöka kostnadskonsekvenser som kan uppstå vid 

infästning av byggnadsintegrerade solceller jämfört med byggnadsapplicerade solceller 

 

 Vidareutveckla resultatkalkylen för att ta hänsyn till helgdagar, göra det möjligt att 

kombinera flera installationer i flera riktningar i kalkylen och att göra modellen 

anpassningsbar för fler geografiska placeringar 

 

 Utföra vidare riskbedömning med bedömningen för att beräkna risk per investerad krona och 

att använda solinstrålning från fler än ett år vid produktionsberäkning 
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Bilaga A: Utdrag från PVGIS för förhållande av lutning och 

globalstrålning 

 

Figur 29: Utdrag PVGIS där lutning på 32⁰ minskar instrålning från optimal 1130 kWh/m
2
 till 1120 kWh/m

2
 (SMHI, 2014) 



 

92 
 

 

Figur 30: Utdrag PVGIS där lutning 50⁰ minskar instrålning från optimal 1130 kWh/m
2
 till 1120 kWh/m

2
 (SMHI, 2014) 
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Figur 31: Utdrag PVGIS där optimal vinkel ger instrålning på 1130 kWh/m
2
 (SMHI, 2014) 
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Bilaga B: Utdrag solelproduktion som resultat av instrålning och 

installerad vinkel mot plan och azimut 
 

Tabell 48: Medelvärden av total instrålning med typ-dag för varje månad och vinklarna 37⁰ mot planet och 180⁰ azimut 
(rakt mot söder) 

 
Medelvärden av total instrålning under en dag [kWh/m2h] 

 
Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 

00:00 
            01:00 
            02:00 
            03:00 
            04:00 
            05:00 
            06:00 
  

0,04 
         07:00 

 
0,27 16,80 

     
0,66 0,10 

  08:00 
 

8,98 82,96 34,02 29,15 16,58 15,02 29,98 25,54 7,59 5,62 
 09:00 7,52 37,05 192,42 118,56 136,65 127,14 122,41 129,83 95,05 40,63 37,04 5,91 

10:00 28,78 81,95 310,18 238,97 294,76 279,76 271,33 271,48 203,39 95,60 72,64 26,44 

11:00 55,57 122,35 399,35 361,77 441,49 425,39 442,95 416,55 342,89 160,55 101,58 45,09 

12:00 68,07 133,67 417,19 465,71 577,81 557,45 579,31 546,02 432,89 213,36 105,12 49,64 

13:00 54,44 120,19 384,34 510,44 600,30 574,63 584,63 567,12 440,39 219,82 71,83 34,90 

14:00 29,18 88,22 288,38 438,99 511,32 488,42 518,33 471,30 366,75 163,53 35,12 13,28 

15:00 7,54 44,79 170,24 318,63 357,14 372,59 382,47 363,25 278,05 112,60 5,72 
 16:00 0,12 11,61 67,97 188,47 202,47 209,91 219,41 227,48 148,18 50,11 

  17:00 
 

0,39 11,42 80,69 76,26 79,29 92,88 91,88 59,77 10,99 
  18:00 

   
13,15 1,15 

 
2,56 13,57 9,39 0,31 

  19:00 
            20:00 
            21:00 
            22:00 
            23:00 
            Totalt: 251 649 2341 2769 3229 3131 3231 3128 2403 1075 435 175 

Helt år: 22 818,90 
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Tabell 49: Medelvärden av total instrålning med typ-dag för varje månad och vinklarna 37⁰ mot planet och 90⁰ azimut 
(rakt mot öster) 

 
Medelvärden av total instrålning under en dag [kWh/m2h] 

 
Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 

00:00 
            01:00 
            02:00 
            03:00 
            04:00 
    

0,74 4,22 1,86 
     05:00 

   
0,41 17,66 39,52 27,07 2,06 

    06:00 
  

8,47 18,06 80,51 116,93 97,39 34,77 1,23 
   07:00 

 
0,87 68,33 86,17 171,26 230,64 202,49 121,31 29,03 0,81 

  08:00 
 

15,05 158,65 187,28 265,08 334,68 303,54 228,13 96,58 19,63 6,69 
 09:00 6,68 37,27 213,60 263,37 371,20 427,18 410,53 333,55 174,56 57,08 27,26 4,42 

10:00 15,16 48,78 197,58 291,49 408,86 445,30 435,25 367,74 214,01 80,87 29,88 11,58 

11:00 13,64 34,56 114,15 242,79 325,08 352,73 376,32 307,73 201,69 75,33 14,21 7,97 

12:00 0,05 0,76 0,00 128,65 166,56 187,09 209,63 171,58 100,35 34,93 
  13:00 

         
0,83 

  14:00 
            15:00 
            16:00 
            17:00 
            18:00 
            19:00 
            20:00 
            21:00 
            22:00 
            23:00 
            Totalt: 36 137 761 1218 1807 2138 2064 1567 817 269 78 24 

Helt år: 10 916,93 
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Tabell 50: Medelvärden av total instrålning med typ-dag för varje månad och vinklarna 37⁰ mot planet och 270⁰ azimut 
(rakt mot väster) 

 
Medelvärden av total instrålning under en dag [kWh/m2h] 

 
Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 

00:00 
            01:00 
            02:00 
            03:00 
            04:00 
            05:00 
            06:00 
            07:00 
            08:00 
            09:00 

            10:00 
            11:00 
            12:00 0,61 

 
9,22 

       
12,17 3,40 

13:00 14,31 32,50 127,66 35,37 59,26 45,41 25,00 27,38 38,21 25,89 27,66 11,19 

14:00 15,93 51,37 199,85 187,60 258,43 249,74 236,37 197,93 153,70 66,47 24,64 8,06 

15:00 6,80 44,29 203,04 277,75 368,22 400,56 374,97 318,65 229,05 86,31 6,57 
 16:00 0,17 19,19 142,30 292,36 388,89 433,17 406,06 360,52 210,80 64,28 

  17:00 
 

1,23 56,03 244,09 335,05 403,10 389,15 291,42 157,04 24,49 
  18:00 

  
4,21 158,37 239,67 299,52 305,67 196,66 73,58 1,77 

  19:00 
   

60,44 135,30 202,00 186,58 93,42 11,71 
   20:00 

   
4,94 43,03 91,87 77,43 20,17 

    21:00 
    

4,68 25,51 18,03 0,83 
    22:00 

     
1,94 0,52 

     23:00 
            Totalt: 38 149 742 1261 1833 2153 2020 1507 874 269 71 23 

Helt år: 10 938,72 
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Bilaga C: Resultatkalkyl Norra 2 huskropp 7 för solceller på fasad mot sydost längs Jaktgatan 

  

Atemp[m2] Hushållsel [kWh/m2, år] Belysning [kWh/år] Hiss [kWh/år] Golvvärme [kWh/år] Handdukstork [kWh/år] Azimut 135 ⁰ Installerade solceller 12,65 kWp Verkningsgrad 96 %

5220 30 5458 2100 20235,6 0 Höjd 90 ⁰ Yta 110,00 m2 Pris 1 164 kr

Verkningsgrad solceller 11,5 % Livslängd 15 år

Summa Fastighetsel 58 742,63 kWh/år Årlig solelproduktion 5 597,15 kWh/år

Specifik Fastighetsel 11,25 kWh/m2, år Nyttjad Produktion 5 190,42 kWh/år

Summa Hushållsel 6 517,34 kWh/år Överskott 406,72 kWh/år

Specifik Hushållsel 1,25 kWh/m2, år

Andel överskott 7,27 %

Summa Elförbrukning 65 259,97 kWh/år Specifik Elanvändning 11,43 kWh/m2, år

Specifik Elanvändning 12,50 kWh/m2, år Sänkning (absolut) 1,07 kWh/m2, år

Sänkning (relativ) 9 %

Nominell kalkylränta 6,00 % Realränta exkl skatt 3,92 %

Inflation 2,00 % Realränta ink skatt 2,16 %

Skatt 30,00 %

Elpris exkl nät 0,57 kr/kWh Nusummefaktor 21,92083 år

Förväntad prisökning elprod. 7,00 % per år Nuvärde besparing 365 513 kr

Elnätsavgift 0,63 kr/kWh

Förväntad prisökning elnät 3,00 % per år Nettonuvärde 131 908 kr

Elskatt 0,29 kr/kWh Annuitet (Intäkter) 16 674 kr

Förväntad prisökning elskatt 4,00 % per år Annuitet (Netto) 6 017 kr

Pris för överskott 0,34 kr/kWh

Förväntad prisökning överskott 6,00 % per år LCC per kWp 18 467 kr/kWp

Solelpris 1,391 kr/kWh

Investeringskostnad per kWp solceller 18 400 kr Payback 14 år

Total investeringskostnad 232 760 kr Total procentuell avkastning 57 %

Ägandekostnad 1 164 kr Årlig procentuell avkastning 7 %

Livstidskostnad 233 605 kr

Anläggnings Livslängd 30 år Payback exkl tidsvärde 28 år

Total Energianvändning i byggnad 264 561 kWh/år Sänkning energianvändning jämfört BBR 1,2 %

BBR krav för specifik energianvändning 90 kWh/m2, år Andel energi från miljökategori 1 2,1 %

CO2 utsläpp per kWh 125,5 gCO2 ekv/kWh CO2 utsläpp värme 333 ton

COP värme 2,5 CO2 utsläpp el 273 ton

Absolut minskning CO2 utsläpp 21 ton

Relativ minskning CO2 utsläpp 3,5 %

Känslighetsanalys

Standardavvikelse produktion 376,84 kWh/år

Tillåten varians ξ 15 %

μD 5 783,60 kWh/år

μS 4 916,06 kWh/år

μG 867,54 kWh/år

SF 1,18

σG 494,58 kWh/år

β 1,75

Pf 5 %

Miljö, Förutsättningar Miljö resultat

Växelriktare

Ekonomi förutsättningar Ekonomi resultat

Elproduktion Resultat

Elanvändning per år [kWh]

Elanvändning Resultat

MängdVinkel
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Bilaga D: Resultatkalkyl Norra 2 huskropp 7 för solceller på fasad mot sydväst längs Taxgatan 

  

Atemp[m2] Hushållsel [kWh/m2, år] Belysning [kWh/år] Hiss [kWh/år] Golvvärme [kWh/år] Handdukstork [kWh/år] Azimut 135 ⁰ Installerade solceller 12,65 kWp Verkningsgrad 96 %

5220 30 5458 2100 20235,6 0 Höjd 90 ⁰ Yta 110,00 m2 Pris 1 164 kr

Verkningsgrad solceller 11,5 % Livslängd 15 år

Summa Fastighetsel 58 742,63 kWh/år Årlig solelproduktion 5 597,15 kWh/år

Specifik Fastighetsel 11,25 kWh/m2, år Nyttjad Produktion 5 190,42 kWh/år

Summa Hushållsel 6 517,34 kWh/år Överskott 406,72 kWh/år

Specifik Hushållsel 1,25 kWh/m2, år

Andel överskott 7,27 %

Summa Elförbrukning 65 259,97 kWh/år Specifik Elanvändning 11,43 kWh/m2, år

Specifik Elanvändning 12,50 kWh/m2, år Sänkning (absolut) 1,07 kWh/m2, år

Sänkning (relativ) 9 %

Nominell kalkylränta 6,00 % Realränta exkl skatt 3,92 %

Inflation 2,00 % Realränta ink skatt 2,16 %

Skatt 30,00 %

Elpris exkl nät 0,57 kr/kWh Nusummefaktor 21,92083 år

Förväntad prisökning elprod. 7,00 % per år Nuvärde besparing 365 513 kr

Elnätsavgift 0,63 kr/kWh

Förväntad prisökning elnät 3,00 % per år Nettonuvärde 131 908 kr

Elskatt 0,29 kr/kWh Annuitet (Intäkter) 16 674 kr

Förväntad prisökning elskatt 4,00 % per år Annuitet (Netto) 6 017 kr

Pris för överskott 0,34 kr/kWh

Förväntad prisökning överskott 6,00 % per år LCC per kWp 18 467 kr/kWp

Solelpris 1,391 kr/kWh

Investeringskostnad per kWp solceller 18 400 kr Payback 14 år

Total investeringskostnad 232 760 kr Total procentuell avkastning 57 %

Ägandekostnad 1 164 kr Årlig procentuell avkastning 7 %

Livstidskostnad 233 605 kr

Anläggnings Livslängd 30 år Payback exkl tidsvärde 28 år

Total Energianvändning i byggnad 264 561 kWh/år Sänkning energianvändning jämfört BBR 1,2 %

BBR krav för specifik energianvändning 90 kWh/m2, år Andel energi från miljökategori 1 2,1 %

CO2 utsläpp per kWh 125,5 gCO2 ekv/kWh CO2 utsläpp värme 333 ton

COP värme 2,5 CO2 utsläpp el 273 ton

Absolut minskning CO2 utsläpp 21 ton

Relativ minskning CO2 utsläpp 3,5 %

Känslighetsanalys

Standardavvikelse produktion 376,84 kWh/år

Tillåten varians ξ 15 %

μD 5 783,60 kWh/år

μS 4 916,06 kWh/år

μG 867,54 kWh/år

SF 1,18

σG 494,58 kWh/år

β 1,75

Pf 5 %

Miljö, Förutsättningar Miljö resultat

Växelriktare

Ekonomi förutsättningar Ekonomi resultat

Elproduktion Resultat

Elanvändning per år [kWh]

Elanvändning Resultat
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Bilaga E: Resultatkalkyl Norra 2 huskropp 7 för solceller på tak med riktning mot sydväst 

 

Atemp[m2] Hushållsel [kWh/m2, år] Belysning [kWh/år] Hiss [kWh/år] Golvvärme [kWh/år] Handdukstork [kWh/år] Azimut 225 ⁰ Installerade solceller 41,63 kWp Verkningsgrad 96 %

5220 30 5458 2100 20235,6 0 Höjd 28 ⁰ Yta 362,00 m2 Pris 3 830 kr

Verkningsgrad solceller 11,5 % Livslängd 15 år

Summa Fastighetsel 58 742,63 kWh/år Årlig solelproduktion 35 476,30 kWh/år

Specifik Fastighetsel 11,25 kWh/m2, år Nyttjad Produktion 15 572,30 kWh/år

Summa Hushållsel 6 517,34 kWh/år Överskott 19 904,00 kWh/år

Specifik Hushållsel 1,25 kWh/m2, år

Andel överskott 56,11 %

Summa Elförbrukning 65 259,97 kWh/år Specifik Elanvändning 5,71 kWh/m2, år

Specifik Elanvändning 12,50 kWh/m2, år Sänkning (absolut) 6,80 kWh/m2, år

Sänkning (relativ) 54 %

Nominell kalkylränta 6,00 % Realränta exkl skatt 3,92 %

Inflation 2,00 % Realränta ink skatt 2,16 %

Skatt 30,00 %

Elpris exkl nät 0,57 kr/kWh Nusummefaktor 21,92083 år

Förväntad prisökning elprod. 7,00 % per år Nuvärde besparing 1 439 050 kr

Elnätsavgift 0,63 kr/kWh

Förväntad prisökning elnät 3,00 % per år Nettonuvärde 670 277 kr

Elskatt 0,29 kr/kWh Annuitet (Intäkter) 65 648 kr

Förväntad prisökning elskatt 4,00 % per år Annuitet (Netto) 30 577 kr

Pris för överskott 0,34 kr/kWh

Förväntad prisökning överskott 6,00 % per år LCC per kWp 18 467 kr/kWp

Solelpris 0,722 kr/kWh

Investeringskostnad per kWp solceller 18 400 kr Payback 12 år

Total investeringskostnad 765 992 kr Total procentuell avkastning 88 %

Ägandekostnad 3 830 kr Årlig procentuell avkastning 9 %

Livstidskostnad 768 773 kr

Anläggnings Livslängd 30 år Payback exkl tidsvärde 14 år

Total Energianvändning i byggnad 264 561 kWh/år Sänkning energianvändning jämfört BBR 7,6 %

BBR krav för specifik energianvändning 90 kWh/m2, år Andel energi från miljökategori 1 13,4 %

CO2 utsläpp per kWh 125,5 gCO2 ekv/kWh CO2 utsläpp värme 333 ton

COP värme 2,5 CO2 utsläpp el 273 ton

Absolut minskning CO2 utsläpp 134 ton

Relativ minskning CO2 utsläpp 22,0 %

Känslighetsanalys

Standardavvikelse produktion 376,84 kWh/år

Tillåten varians ξ 15 %

μD 5 783,60 kWh/år

μS 4 916,06 kWh/år

μG 867,54 kWh/år

SF 1,18

σG 494,58 kWh/år

β 1,75

Pf 5 %

Miljö, Förutsättningar Miljö resultat

Växelriktare

Ekonomi förutsättningar Ekonomi resultat

Elproduktion Resultat

Elanvändning per år [kWh]

Elanvändning Resultat

MängdVinkel
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Bilaga F: Resultatkalkyl Torsplan för solceller på fasad mot sydost längs Norra Stationsgatan 

 

Atemp [m2] Verksamhetsel [kWh/m2, år] Driftel utöver pump- och fläktel [kWh/år] Azimut 135 ⁰ Installerade solceller 61,64 kWp Verkningsgrad 96 %

35 873 50 341 404 Höjd 90 ⁰ Yta 536,00 m2 Pris 5 671 kr

Verkningsgrad solceller 11,5 % Livslängd 15 år

Summa Fastighetsel 850 570,45 kWh/år Årlig solelproduktion 27 273,36 kWh/år

Specifik Fastighetsel 23,71 kWh/m2, år Nyttjad Produktion 27 273,36 kWh/år

Summa Verksamhetsel 74 735,42 kWh/år Överskott 0,00 kWh/år

Specifik Verksamhetsel 2,08 kWh/m2, år

Andel överskott 0,00 %

Summa Elförbrukning 925 305,86 kWh/år Specifik Elanvändning 25,03 kWh/m2, år

Specifik Elanvändning 25,79 kWh/m2, år Sänkning (absolut) 0,76 kWh/m2, år

Sänkning (relativ) 3 %

Nominell kalkylränta 6,00 % Realränta exkl skatt 3,92 %

Inflation 2,00 % Realränta ink skatt 2,16 %

Skatt 30,00 %

Elpris exkl nät 0,57 kr/kWh Nusummefaktor 21,92083 år

Förväntad prisökning elprod. 7,00 % per år Nuvärde besparing 1 881 437 kr

Elnätsavgift 0,63 kr/kWh

Förväntad prisökning elnät 3,00 % per år Nettonuvärde 743 143 kr

Elskatt 0,29 kr/kWh Annuitet (Intäkter) 85 829 kr

Förväntad prisökning elskatt 4,00 % per år Annuitet (Netto) 33 901 kr

Pris för överskott 0,34 kr/kWh

Förväntad prisökning överskott 6,00 % per år LCC per kWp 18 467 kr/kWp

Solelpris 1,391 kr/kWh

Investeringskostnad per kWp solceller 18 400 kr Payback 13 år

Total investeringskostnad 1 134 176 kr Total procentuell avkastning 66 %

Ägandekostnad 5 671 kr Årlig procentuell avkastning 8 %

Livstidskostnad 1 138 294 kr

Anläggnings Livslängd 30 år Payback exkl tidsvärde 28 år

Total Energianvändning i byggnad 2 714 281 kWh/år Sänkning energianvändning jämfört BBR 0,6 %

BBR krav för specifik energianvändning 123 kWh/m2, år Andel energi från miljökategori 1 1,0 %

Total Energianvändning kyla 555 982 kWh/år

CO2 utsläpp per kWh 125,5 gCO2 ekv/kWh CO2 utsläpp värme 2 063 ton

COP värme 2,5 CO2 utsläpp kyla 930 ton

COP kyla 4 CO2 utsläpp el 3 871 ton

Absolut minskning CO2 utsläpp 103 ton

Relativ minskning CO2 utsläpp 1,5 %

Känslighetsanalys

Standardavvikelse produktion 376,84 kWh/år

Tillåten varians ξ 15 %

μD 5 783,60 kWh/år

μS 4 916,06 kWh/år

μG 867,54 kWh/år

SF 1,18

σG 494,58 kWh/år

β 1,75

Pf 5 %

Miljö Förutsättningar

Växelriktare

Ekonomi förutsättningar

Elproduktion ResultatElanvändning Resultat
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Bilaga G: Resultatkalkyl Torsplan för solceller på fasad mot sydväst längs Solnabron 

  

Atemp [m2] Verksamhetsel [kWh/m2, år] Driftel utöver pump- och fläktel [kWh/år] Azimut 215 ⁰ Installerade solceller 93,15 kWp Verkningsgrad 96 %

35 873 50 341 404 Höjd 90 ⁰ Yta 810,00 m2 Pris 8 570 kr

Verkningsgrad solceller 11,5 % Livslängd 15 år

Summa Fastighetsel 850 570,45 kWh/år Årlig solelproduktion 47 620,36 kWh/år

Specifik Fastighetsel 23,71 kWh/m2, år Nyttjad Produktion 47 620,36 kWh/år

Summa Verksamhetsel 74 735,42 kWh/år Överskott 0,00 kWh/år

Specifik Verksamhetsel 2,08 kWh/m2, år

Andel överskott 0,00 %

Summa Elförbrukning 925 305,86 kWh/år Specifik Elanvändning 24,47 kWh/m2, år

Specifik Elanvändning 25,79 kWh/m2, år Sänkning (absolut) 1,33 kWh/m2, år

Sänkning (relativ) 5 %

Nominell kalkylränta 6,00 % Realränta exkl skatt 3,92 %

Inflation 2,00 % Realränta ink skatt 2,16 %

Skatt 30,00 %

Elpris exkl nät 0,57 kr/kWh Nusummefaktor 21,92083 år

Förväntad prisökning elprod. 7,00 % per år Nuvärde besparing 3 285 062 kr

Elnätsavgift 0,63 kr/kWh

Förväntad prisökning elnät 3,00 % per år Nettonuvärde 1 564 880 kr

Elskatt 0,29 kr/kWh Annuitet (Intäkter) 149 860 kr

Förväntad prisökning elskatt 4,00 % per år Annuitet (Netto) 71 388 kr

Pris för överskott 0,34 kr/kWh

Förväntad prisökning överskott 6,00 % per år LCC per kWp 18 467 kr/kWp

Solelpris 1,204 kr/kWh

Investeringskostnad per kWp solceller 18 400 kr Payback 11 år

Total investeringskostnad 1 713 960 kr Total procentuell avkastning 91 %

Ägandekostnad 8 570 kr Årlig procentuell avkastning 9 %

Livstidskostnad 1 720 182 kr

Anläggnings Livslängd 30 år Payback exkl tidsvärde 24 år

Total Energianvändning i byggnad 2 714 281 kWh/år Sänkning energianvändning jämfört BBR 1,1 %

BBR krav för specifik energianvändning 123 kWh/m2, år Andel energi från miljökategori 1 1,8 %

Total Energianvändning kyla 555 982 kWh/år

CO2 utsläpp per kWh 125,5 gCO2 ekv/kWh CO2 utsläpp värme 2 063 ton

COP värme 2,5 CO2 utsläpp kyla 930 ton

COP kyla 4 CO2 utsläpp el 3 871 ton

Absolut minskning CO2 utsläpp 179 ton

Relativ minskning CO2 utsläpp 2,6 %

Känslighetsanalys

Standardavvikelse produktion 376,84 kWh/år

Tillåten varians ξ 15 %

μD 5 783,60 kWh/år

μS 4 916,06 kWh/år

μG 867,54 kWh/år

SF 1,18

σG 494,58 kWh/år

β 1,75

Pf 5 %

Miljö Förutsättningar

Växelriktare

Ekonomi förutsättningar

Elproduktion ResultatElanvändning Resultat

MängdVinkelElanvändning per år [kWh]

Ekonomi resultat

Miljö resultat
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Bilaga H: Resultatkalkyl Torsplan för solceller på tak 

 

Atemp [m2] Verksamhetsel [kWh/m2, år] Driftel utöver pump- och fläktel [kWh/år] Azimut 180 ⁰ Installerade solceller 313,26 kWp Verkningsgrad 96 %

35 873 50 341 404 Höjd 33 ⁰ Yta 2 724,00 m2 Pris 28 820 kr

Verkningsgrad solceller 11,5 % Livslängd 15 år

Summa Fastighetsel 850 570,45 kWh/år Årlig solelproduktion 301 335,83 kWh/år

Specifik Fastighetsel 23,71 kWh/m2, år Nyttjad Produktion 293 779,06 kWh/år

Summa Verksamhetsel 74 735,42 kWh/år Överskott 7 556,77 kWh/år

Specifik Verksamhetsel 2,08 kWh/m2, år

Andel överskott 2,51 %

Summa Elförbrukning 925 305,86 kWh/år Specifik Elanvändning 17,39 kWh/m2, år

Specifik Elanvändning 25,79 kWh/m2, år Sänkning (absolut) 8,40 kWh/m2, år

Sänkning (relativ) 33 %

Nominell kalkylränta 6,00 % Realränta exkl skatt 3,92 %

Inflation 2,00 % Realränta ink skatt 2,16 %

Skatt 30,00 %

Elpris exkl nät 0,57 kr/kWh Nusummefaktor 21,92083 år

Förväntad prisökning elprod. 7,00 % per år Nuvärde besparing 20 404 676 kr

Elnätsavgift 0,63 kr/kWh

Förväntad prisökning elnät 3,00 % per år Nettonuvärde 14 619 767 kr

Elskatt 0,29 kr/kWh Annuitet (Intäkter) 930 835 kr

Förväntad prisökning elskatt 4,00 % per år Annuitet (Netto) 666 935 kr

Pris för överskott 0,34 kr/kWh

Förväntad prisökning överskott 6,00 % per år LCC per kWp 18 467 kr/kWp

Solelpris 0,640 kr/kWh

Investeringskostnad per kWp solceller 18 400 kr Payback 6 år

Total investeringskostnad 5 763 984 kr Total procentuell avkastning 254 %

Ägandekostnad 28 820 kr Årlig procentuell avkastning 16 %

Livstidskostnad 5 784 910 kr

Anläggnings Livslängd 30 år Payback exkl tidsvärde 13 år

Total Energianvändning i byggnad 2 714 281 kWh/år Sänkning energianvändning jämfört BBR 6,8 %

BBR krav för specifik energianvändning 123 kWh/m2, år Andel energi från miljökategori 1 11,1 %

Total Energianvändning kyla 555 982 kWh/år

CO2 utsläpp per kWh 125,5 gCO2 ekv/kWh CO2 utsläpp värme 2 063 ton

COP värme 2,5 CO2 utsläpp kyla 930 ton

COP kyla 4 CO2 utsläpp el 3 871 ton

Absolut minskning CO2 utsläpp 1135 ton

Relativ minskning CO2 utsläpp 16,5 %

Känslighetsanalys

Standardavvikelse produktion 376,84 kWh/år

Tillåten varians ξ 15 %

μD 5 783,60 kWh/år

μS 4 916,06 kWh/år

μG 867,54 kWh/år

SF 1,18

σG 494,58 kWh/år

β 1,75

Pf 5 %

Miljö Förutsättningar

Växelriktare

Ekonomi förutsättningar

Elproduktion ResultatElanvändning Resultat

MängdVinkelElanvändning per år [kWh]

Ekonomi resultat

Miljö resultat
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