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Sammanfattning 

När en investering ska göras är priset en prioriterad faktor att ta hänsyn 

till. Att investera i ett solcellssystem kostar mycket pengar som på längre 

sikt kommer resultera i en större intäkt än kostnad. När detta inträffar 

skiljer sig markant i många fall och med regeringens krångliga regler blir 

det inte lättare. Examensarbetet innefattar flera analyserande lösnings-

metoder för plusenergikontoret i Väla Gård, Helsingborg. Anledningen är 

att kostnadseffektivisera solcellssystemet så att intresset för solproduk-

tionen ökar i Sverige. 

Tre olika kostnadsmässiga scenarier med timdebitering, egenlagring och 

nettodebitering jämförs och presenteras grundat på beräkningsmetod 

inom aktuell forskning. Det bäst lämpade scenarierna ges i form av ett 

önskat införande för optimal vinst för kund och miljö. 

Energimarknaden kan snabbt äventyras vilket gör att valet av lämplig 

lösning minskar solcellsägarens riskfaktor och förhoppningsvis ökar sol-

energiproduktionen. 

Nyckelord 

Plusenergihus, investeringar, batterilagring, nettodebitering, 

energieffektivitet, solceller 

 





 

Abstract 

When an investment is to be done, the cost is high priorities to take in 

consideration. To invest in a solar cell system, a big amount of money 

needs to be invested before you at longer term will have a higher income 

then outcome. When this happens is often unclear and the government 

constantly seems to make the rolls complex for the solar cell owner. The 

thesis will involve analyst solutions that is of great importance for ex-

tended solar energy production 

Three different scenarios will be presented with a collection of research 

articles from eminent scientist’s calculations methods and studies. The 

best suited scenarios will be presented with desire implementation for 

optimal profit for costumer and environment. 

Due to the quickly compromised energy market the choice of suited solu-

tion will have a reduced risk factor for solar cells owner and hopefully the 

solar energy production will increase.  

Keywords 

Plus Energy building, investment, battery storage, net metering, energy 

efficiency, solar cells 

 
  



 
 
 
 

  



Definitioner och förkortningar 

Plusenergibyggnad - Egenproduktionen av energi överstiger byggnadens 

energianvändning under ett helt år. 

Byggnadens energianvändning – Tillförd energi för uppvärmning, kyl-

ning, varmvatten och fastighetsel 

Byggnadens fastighetsel – Den el fastigheten behöver för att driva bygg-

naden. Exempel är elanvändning för fläktar, pumpar, hissar, fast installe-

rad belysning mm. Hushållselen som används i byggnaden räknas inte 

med här(datorer, kyl och dylikt). 

Solmoduler – Moduler innehållande solceller som monteras på taket och 

kan kopplas samman för högre effekt. 

Livscykelanalys – Analys av en produkts kostnader under dess livslängd. 

kWp – Toppeffekt i kilo watt. 

kWh – Antal kilo watt per timme. 

Teknisk livslängd – Antal år som investeringen kan användas med nor-

malt underhåll. 

Ekonomisk livslängd – Antal år som investeringen är ekonomisk lönsam. 

Solproduktionspris – Kostnaden per kWh utslaget på tekniska livsläng-

den för solproduktionens grundinvestering med avdrag för bidrag och 

tillägg för underhållskostnader. 

Kritisk ekonomisk livslängd – Vid beräkning med samma årskostnad som 

innan solcellsinvesteringen fås denna livslängd fram. 

U-värde – Beskriver materialets isoleringsförmåga. Ju längre U-värde 

desto sämre isolering. 
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1 Inledning 

1.1 Problemformulering 

Det blir allt svårare att ignorera miljöproblemen världen idag står 

inför. Flera företag världen över arbetar idag flitigt för att hitta en 

lösning till dessa problem. Ett företag som tror sig vara en bra bit 

på vägen är Skanska som med sina två plusenergibyggnader i Väla 

gård i Helsingborg fått ta emot flera hedersvärda priser[1]. Skanska 

vill med anläggningen visa att egenproducerade byggnader med 

energieffektiva produktlösningar med stor sannolikhet kommer ta 

stor plats i framtiden. Idag finns ett flertal energieffektiva tekniska 

lösningar som gör konsumerande producenter till vinnare på allt 

kortare sikt. Sverige behöver fler energieffektiva byggnader med 

egenproducerad el för att klara sitt mål om en 20 % minskning av 

växthusutsläppen till år 2020. Men är det idag verkligen lönsamt 

att producera sin egen energi? Det är en fröjd för miljön och alla 

bör bli mer självständiga och oberoende av elnätet men är det eko-

nomisk lönsamt? Det stora problemet som Sverige kämpar med 

idag är den låga ersättningen som elhandelsföretag delar ut för sina 

nätanslutna kunders överskottselen. Kan det vara en idé att lagra 

energi i batterier istället? 

1.2 Målsättning 

Målsättningen med examensarbetet är att utreda hur kostnadsef-

fektiv Väla Gårds solcellslösning är tillsammans med deras energi-

effektiva anläggning. Olika lösningsmetoder ska jämföras och re-

sultera i ett konkret val av lösning. Examensarbetet ska svara på 

var solenergiutvecklingen ligger idag och öka intresset för solen 

som energikälla.  

1.3 Avgränsningar 

Slutprodukten kommer att resultera i en rapport endast grundad 

på undersökningar och beräkningar. Innehållet omfattar delar i 

byggnadens uppbyggnad som är betydande för energianvändning-

en (t.ex. så används höga fönster med solavskärmning för att få in 
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mer ljus i anläggningen och på så sätt sänka elförbrukningen). 

Rapporten är framförallt riktad mot företag och privatpersoner 

som är kluvna om att börja producera sin egen el. 
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2 Teori och bakgrund 

”Leva som vi lär” är ett otroligt starkt och passande uttryck som beskriver 

den ambition Väla Gård levt efter. Att från första dagen kunna konstruera 

en anläggning med nya och smarta idéer. Allt handlar om den personliga 

utvecklingen som tillsammans med gott samarbete kan utföra mäster-

verk. Resultatet blev två plusenergikontor producerade med 100 % förny-

elsebar energi som med solmoduler på en yta på 456 m2 kan försörja kon-

toren, sitt lager och ladda företagsbilen. Anläggningen består av fyra hus 

varav två stora företagsbyggnader med en inglasas reception som binder 

dem samman. Under detta projekt har alla tänkbara lösningar tagit i be-

aktelse för att sänkta elförbrukning, undvika sjukdomar på jobbet, skapa 

en fräck miljö och mycket mer.  

Detta kapitel kommer bestå av en mer utförlig beskrivning av solenergins 

utveckling, olika solceller, lagringsmöjligheter och de problemen gällande 

regler och den varierande solenergi som världen står inför idag. 

2.1 Forskning kring solenergi 

Det har gjorts en hel del forskning kring solenergi i form av vetenskapliga 

artiklar. Även intresset för plusenergihus har blivit allt mer populärt un-

der senare år och flera forskningar har kommit fram till betydande slut-

satser.  

Solcellsforskning går långsamt framåt men nu på senare tid har nya in-

tressanta solcellstyper tagits fram som flera företag är villiga att satsa 

på[2] 

Väla Gårds energismarta byggnad som ligger till grund för rapporten har 

haft en god driftuppföljning som gett mig chansen att laborera fram in-

tressant statistik. 

En hel del forskning om olika batterityper och batterisystem för sol-

cellslagring görs ständigt och billigare batterier finns men har inte kom-

mit ut för försäljning än. 
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Figur 1. Distribuering av el från elproducent till elanvändare[33] 

2.2 Hållbar framtid 

Världen lever i rädsla av att framtiden kan vara i fara. Bara 5 av 21 län 

kommer med dagens utveckling av klara något av Sveriges 16 miljö-

mål[3]. Det behövs fler tekniska lösningar som är hållbarare, effektivare 

och billigare. Men största förändringen ligger framförallt hos befolkning-

en som måste ändra sina vanor och göra insatser för miljön.  

Vid en investering av ett solcellssystem finns även bidrag att hämta från 

regeringen som korrigeras efter de ständiga prisreduktionerna på sol-

cellsmoduler för att köparna ska uppnå lönsamhet[4]. Detta gör att nyin-

köpta solcellsystemen får en kortare återbetalningstid och mindre risk för 

elprisändringar med egen elproduktion. 

Den el vi köper idag har ofta transporterats långa sträcka innan den når 

elanvändarna. Från elproducent till användare distribueras elen igenom 

flertalet steg för att slutligen hamna på en 230 V växelspänning som hus-

hållen kräver. Energikällan matar stamnät med en transformerad växel-

spänning på 400 kV (se figur 1) som ofta färdas långa sträckor för att ta 

sig till regionnätet. Vid övergången transformeras spänningen ner till 100 

kV för att antingen försörja industrier med hög elförbrukning eller för 

vidare transport till lokalnätet. Det är från lokalnätet som elen matas ut 

till elanvändare med 230V[5].  
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Vid elproduktionen används ofta icke förnyelsebara energikällor som ger 

upphov till utsläpp av föroreningar. Kärnkraftverk ger upphov till uran-

nerbrytning och en problematik med att hantera dess avfall. Kolkraft har 

stor miljöpåverkan med stora halter av koldioxid och svaveloxid som 

bildas vid förbränningen av kolet[6].  

Förutom dessa miljöpåverkningar skapas även stora förluster på dessa 

långa sträcker elen färdas. Den mest förekommande överföringen i 

svenska elnätet är idag växelström som är enkel, driftsäker och ekono-

misk fördelaktig i jämförelse med likström som endast finns på fåtalet 

platser i landet. Däremot ger växelström upphov till mer förluster än lik-

ström vid längre sträckor. Men eftersom växelström kan omvandla spän-

ningen mellan olika spänningsnivåer blir likström bara ett alternativ vid 

överföring långa sträckor mellan olika länder i luft och i vatten. 

Sveriges politiker har flera stora energifrågor att samsas om och en av 

dem är hur kärnkraftsfrågan ska fortlöpas. Av Sveriges 10 reaktor är 4 på 

väg mot eller har nått> sitt slutdatum. Att förnya en reaktor kostar 58 

miljarder kronor men i dagsläget har vi ingen energikälla som kan ersätta 

den mängd energi kärnkraftverken producerar[7]. I alla fall med hänsyn 

till tidigare utveckling av förnyelsebar energi. 

2.3 Solcellsmarknaden  

På senare år har produktionen av solenergi ökat drastiskt och blivit allt 

mer attraktiv bland företag och privatpersoner runt om i världen. Som 

figur 2 visar har intresset för solenergi satt stora spår i Sverige med en 

ökad solcellseffekt på 19 MW under bara förra året. Att gå från en total 

installerad solcellseffekt på 24.1 MW 2012 till 43.1 MW 2013 är nästan en 

fördubbling. De dominerade producenterna var lokala solcellsanlägg-

ningar anslutna till elnätet med en sammanlagd effekt på 17.9 MW. Att ta 

i beaktelse är att flertalet av dessa anläggningar producerar mer än 20 kW 

gentemot fristående system som vanligtvis ligger lägre. 
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Andra betydande faktorer till den ökade utbyggnaden av solenergi är 

prisutvecklingen för solcellssystem. Mellan 2006 och 2013 har en kraftig 

prisreduktion skett med en rysande hastighet. Detta är ett vanligt feno-

men när efterfrågan ökar, konkurrensen större och priserna pressas. Ut-

vecklingen bör därför ständigt förbättras så att billigare material och enk-

lare installationer hela tiden kan hålla kostnaderna nere.  

Figur 3 ger en bra bild av vart prisutvecklingen är på väg. Vid tolkning av 

diagrammet borde priserna framöver stabiliseras på en någorlunda kon-

stant nivå. Men Johan Lindahl menar att vi kan räkna kan räkna med en 

fortsätt prisreduktion om marknaden fortsätter växa[8]. När installa-

tionskostnaderna för solcellssystem fortsätter minska kommer sannolikt 

elpriserna för inköpt el öka. Det skulle förbättra lönsamheten för elan-

vändare med egen energiproduktion. [9] 

 

 

Figur 2. Utbyggnadsutveckling: Solcellssystem i Sverige[8]. 
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2.4 Producera solenergi 

Att elektricitet kunde produceras av solens energi upptäcktes redan år 

1839 av den franska fysikern Edmund Beguerel. Utvecklingen har sen 

dess travat på och nya forskningar har gjorts, men det var inte fören runt 

2000-talet som etablering på marknaden uppstod[10]. Idag produceras 

solenergi över hela världen för flertalet syften. En del för investering, 

andra som hobby och andra ur forskningssyfte. Antingen ansluts solcells-

systemet till elnätet för att kunna ta ut en vinst på överskottsenergi eller 

så installeras dem s.k. ”off grid” och lagrar överskottsenergi i batterier. 

Nätanslutna solcellssystem behövs i byggnader i Sverige med årlig kon-

sumtion vid underskott av solenergi då el behövs köpas in från elnätet 

[11]. I Sverige varierar solinstrålningen runt om i landet(se appendix 1) 

[12]. Varför strålningen variera runt om i landet har flera påverkande 

faktorer. Solen står oftast lägre i norr än i söder pågrund av avståndet till 

ekvator. Andra skillnader är olikheterna i molnigheter mellan kust och 

inland[13]. 

2.4.1 Småskaliga elproducenter 

Genom att producera sin el själv håller användaren bättre koll på sina 

elkostnader, tjäna pengar på överskottet och kan undvika eventuella elav-

brott på elnätet. För att bli kallad småskalig elproducent och ansluta sol-

cellsystemet till elnätet krävs att flertalet regler uppfylls för en säker in-

koppling av elbehörig elektriker. 

Figur 3. Prisutveckling: Solcellssystem i Sverige(exkl. moms) [8]. 



 
 
 
 
20  |  TEORI OCH BAKGRUND 

2.4.2 Solceller 

Varje solmodul innehåller solceller som omvandlar solljus till likström. 

Vanligtvis vid tal om solceller är det kiselsolceller som är mest framträ-

dande som består av en tunn skiva med kontakter på fram- och baksida. 

Vid solljus sker en polarisering där framsidan blir negativ och baksidan 

positiv. Den laddning som skapas tas upp i form av en elektrisk likström. 

Därifrån kan strömmen direkt används, lagras i batterier eller omvandlas 

till växelström för vidare inkoppling till elcentral. En solcell bestående av 

kisel ger ifrån sig ungefär 0.5 V vilket är alldeles för litet att tillämpa. 

Vanligtvis seriekopplas solceller för att få ut en mer hanterbar spänning 

för lagring i 12 V batteri eller för omvandlaren. Av mängden energi solen 

producerar ligger verkningsgraden idag på upp till 15-16% [14].  Solcells-

modulerna kan en sommar bli riktigt varma när solen står på och för var-

je temperaturökning minskas verkningsgraden[15]. Idag är monokristal-

lina, polykristallina, tunnfilm och Grätzel de mest framstående solceller-

na. 

Monokristallina solceller 

Den äldsta solcellsteknik är monokristallina som idag är den effektivaste 

på marknaden. Solcellerna är tunna skivor bestående av enkristall block 

av kisel. Verkningsgraden på solcellerna är något bättre än polykristallina 

solceller men priset är däremot högre pågrund av komplicerad tillverk-

ningsprocess.  

Polykristallina solceller 

Ett billigare alternativ är polykristallina som tillverkas med fler kisel kri-

staller i varje cell. Solcellerna kan uppnå en verkningsgrad på 19 % av 

solens energi som med åren kommer minska. Flera företag är villiga att 

garantera en maximal sänkt verkningsgrad på 80 % efter 25 år på flertalet 

solcellstyper[16]. En långtidsstudie som gjorts på Bullerö visar att deras 

kristallina kisel solcellsceller som mellan 1981 och 2006 endast förlorat 

3,8 % av effekten efter 25 år[17][18]. 

Tunnfilmssolceller 

Amorfa solceller som även kallas tunnfilmssolceller ligger på lägre verk-

ningsgrad än mono- och polykristallina solceller men är däremot mer 
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Figur 4. Nanotrådsolceller[20] 

flexibel. Den är 100 gånger tunnare, mer böjbar och har lägre tillverk-

ningskostnader. Det finns även CIGS och CZTS tunnfilmsolceller som nu 

på senare tid ägnats mycket forskning åt pågrund av de fåtal material som 

behövs för tillverkning[18]. 

Nya lösningar 

Grätzelsolceller 

En solcellsteknik som växt stort intresse är Grätzelsolceller. Cellerna be-

står av titanoxid, elektrolyt och ett ljusabsorberande färgämne och ska 

fungera bättre eller i alla fall lika bra vid dimma, moln, svagt ljus, hög 

temperatur och vid sned ljusinstrålning. Tillverkningskostnaden är be-

räknad att bli en bråkdel av dagens pris på kiselsolceller då maskinerna är 

billigare, titanoxid är billigt och produktionsprocess är mindre känslig än 

vid tunnfilmsprocesser. Målet är att höja verkningsgraden till mer än 

dagens 15 % [19]. 

Nanotrådsolceller 

Kiselsolceller är billiga men inef-

fektiva eftersom det endast utnytt-

jar en begränsad del av solljusets 

effekt. Det beror på att ett enda 

material endast kan uppta en liten 

del av strålningens spektrum. En 

ny teknik som skapat rubriker är 

nanotrådsolceller som kan fånga 

upp ett bredare spektrum. Nano-

trådarna har en storlek på en tu-

sendel av ett hårstrå. Trådarna placeras enligt figur 4 med 1 µm mellan-

rum och förutom all solljus som träffar trådarna kan även en del runt om 

fångas upp. Anledningen till det stora genombrottet är att forskarna nu 

hittat en effektivare längd och tjocklek på trådarna med en verkningsgrad 

som kan konkurrera med andra solcellstekniker.[20,21,22] 
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2.4.3 Livscykelanalys 

Det finns många anledningar till varför fler faktorer än priset bör beaktas 

vid köp av en produkt. Ett billigt pris kan bero på flera olika saker som 

kan vara betydande för produkten. Om produkten har dålig effektivitet 

kan höga driftkostnader vara resultatet och om användningstiden är kor-

tare än önskat kan nya inköpen vara nödvänliga. Det beror helt på vilket 

syfte och vilken kvalitet produkten ska ha. Alla olika framtida kostnader 

bör summeras och kopplas samman för att ta fram den mest kostnadsef-

fektiva produkten[23]. Nedan visas kostnader som är betydande för en 

produkt. 

Grundinvestering 

Grundinvesteringen är utbetalningen som görs för att erhålla en viss vara 

och i flesta fall görs vid investeringens början. Grundinvesteringen varie-

rar beroende på solmodulens storlek, material, kvalitet, installationskost-

nader och företag.  

Drift- och underhållskostnader 

Vid beräkning av en solcellsmodulsinvestering brukar underhållskostna-

der oftast uteslutas då det i många fall inte förekommer några. Smuts på 

panelerna kan sänka effektiviteten men med självrengöring som regn och 

snösmältning blir det ett mindre problem. Snötäckning är även ett pro-

blem som kan stoppa all produktion. Detta är också ett mindre problem 

då snön med bra lutning kan glida av självmant. På årsbasis har detta en 

relativt liten förändring då solinstrålning vintertid ändå är svag[24]. Där-

emot är det viktigt för framförallt företag att en kalibrering av växelrik-

tarna görs med jämna mellanrum. Används företagets egna elektriker 

ligger kostnaderna på runt 5000 kr[25]. 

Inflation 

En prisökning som berör alla priser kallas för inflation och kan uppstå då 

efterfrågan av en större mängd varor är högre än företagen kan produce-

ra. En anledning kan även vara att lönerna i ett företag stigit så pass att 

deras produkter måste säljas dyrare. 
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Kalkylränta 

Vid en långsiktig investering bör en kalkylränta tas fram för nuvärdesbe-

räkning av framtida avkastningar. Eftersom 100 kr idag är mer värt än 

100 kr imorgon behövs ett pris på pengarna för längre investeringar. Kal-

kylräntan styrs främst av USA som står för större delen av de stora affä-

rerna. Det som bestämmer kalkylräntan är inflationen, riksbankens risk-

fria ränta, risken i branschen och ägarnas vinstkrav. En beräknad kalkyl-

ränta som diffar 1 % från dess utfall kan äventyra produktens kritiska 

ekonomiska livslängd med flera år. Företag kallar denna ränta inlånings-

ränta eller WACC(Weighted Average Cost of Capital)[26]. Det är ett av-

kastningskrav som företaget har satt för att klara av lånegivares räntekrav 

och ta del av en förbestämd utdelning. Efter flera analyser och samtal 

med företag kommer en ränta på 7 % att användas i beräkningarna.  

                                                       (1) 

D = räntebärande skulder 

E = räntebärande för främmande kapital 

rd = kostnad för främmande kapital 

re = kostnad för eget kapital 

Vilken kalkylränta som används för solcellsinstallation för privatpersoner 

har elhandelsföretag dålig koll då både Fortum och Vattenfall hänvisar till 

Bengt Stridh som fått pris för ”årets prestation” av Svensk energi. Han är 

en otroligt insatt i solenergi och använder en ränta på 2-4 % [27]. Denna 

ränta kan jämföras med en studie från januari 2014 av ”Bloomberg and 

the fed” som för energiindustrin tagit fram en kalkylränta på 4 % [28]. 
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Annuitet 

Vid beräkning av lönsamhet av en viss investering för en specifik teknisk 

livstid används annuitet. Denna metod är användbar vid köp av ett sol-

cellssystem med en förväntad teknisk livslängd. Det som behövs för be-

räkningen är kalkylränta(p) och den tekniska livslängden(n).  

                 
 

                                                                                  (2) 

Ekvation 2 multipliceras med investeringskostnaden för att få ut ett lika-

dant betalningsbelopp för varje betalningstillfälle. En ökad kalkylränta 

skapar en högre annuitetsfaktor och därmed ett högre betalningsbelopp. 

Ju längre teknisk livslängd desto mindre kostnader per betalningstillfälle 

[29]. 

Elpriser 

Elpriset sätts av den nordiska elbörsen Nord Pool Spot som levererar el 

till cirka 70 % av svenska hushållen. Produktionsanläggningar som leve-

rerar sin el till bäst pris får sin el såld först. Elpriset för nästkommande 

dygn sätts numera kl 13 varje dag. Från 1 oktober 2012 kan även elkunder 

med rörligt elavtal välja att få sin el mätt per timme. Detta kan gynna 

hushåll som använder smarta elnät då specifik hushållsanvändning sker 

vi lägst pris. Ett stigande elpris beror oftast på hög efterfrågan, stopp i 

anläggningar eller torrperiod med kallt klimat. Vid dessa tillfällen tas 

dyrare anläggningar in och priset höjs. Vindkraft och vattenkraft har 

mycket lägre rörliga kostnader än kol- och oljebaserad produktion.  

Möjligheten finns även att välja ett fast pris för närmaste veckorna, må-

naderna och år för att slippa osäkerheten som rörliga priser skapar[30]. 

Elprisets som elhandels- och elnätsföretagen tar från sina kunder har 

tillkommande avgift för energiskatt, påslag, elcertifikat och elöverföring.  

I mina beräkningar kommer jag använda mig av ett oförändligt elpris på 

det genomsnittliga 1,10 kr/kWh för Öresundskrafts fasta årsavtal. Anled-

ningen är svårigheten att ta fram elprisutvecklingen framöver. 
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2.5 Kostnader och intäkter för nätanslutna solcellssystem 

Pengar har en stor betydelse för solcellernas utveckling och framfart. För 

att få ett solcellssystem hemma behövs en rejäl summa som grundinve-

stering som på sikt ska betala av sig själv. Kunder med nätanslutna sol-

cellssystem får ett bidrag som regeringen avsatt. Utan detta bidrag skulle 

en ekonomisk lönsamhet för solcellssystem vara osäker. Att installera en 

solcellsanläggning kopplat till elnätet fås även möjligheten att sälja över-

skottet till elnätet. Priset för såld el kan däremot skilja mellan företagen 

beroende på installerad solcellskapacitet. I många fall ligger kW priset på 

mycket lägre än för inköpt el.  

2.5.1 Stöd för solceller 

Vid anslutning av ett solcellssystem görs en god gärning för miljö. Elnätet 

behöver producera fram mindre energi och därmed mindre förluster på 

vägen. Men idag är det är svårt att göra en investering med att producera 

sin egen solenergi om det inte var för de bidrag som regeringen delar ut. 

Regeringen vill bevisa sin tacksamhet till nätanslutna solcellsmodulsäga-

re med ett bidrag på 35 % av grundinvesteringen. Detta bidrag har tidiga-

re legat på 45 % men har sänkts då trycket på marknaden för solenergi 

varit för högt och solcellsmodulerna sänkts i pris. Mellan 2013 och 2016 

avsattes 210 miljoner kronor för detta vilket har visat sig vara alldeles för 

litet. Redan efter första året visar Energimyndighetens statistik att 45 % 

av 2014 budgets delats ut. I den här farten kan bidraget inte finnas kvar 

länge[31].  

2.5.2 Avgift för mätning 

En summa för mätning av inmatad och utmatad el kan tillkomma om 

befintligt mätsystem inte uppnår kraven. Det är en årlig summa som vari-

erar beroende på säkring och vilket företag det gäller.  

2.5.3 Elcertifikat 

Vid egen produktion av förnyelsebar energi finns möjligheten att tjäna in 

ett elcertifikat ifall månadsproduktionen överstiger 1 MWh. Elcertifikat 

säjs på en öppen marknad till s.k. kvotpliktiga, som är tvungna att köpa 

ett antal beroende på egen el försörjning och elanvändning. För mätning 

av elcertifikat kan en avgift för byte till certifikatsmätare tillkomma[32]. 
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2.5.4 Nettodebitering 

Under flera år tillbaka har det pågått utredningar gällande den prisförlust 

nätanslutna hushåll gör vid lagring av överskottselen på elnätet. Priset 

mellan inmatad och utmatad el skiljer sig upp emot 1/3 då kunden endast 

får betalt för spotpriset minus eventuella avdrag. Målet med nettodebite-

ring är att elen in och ut från elnätet ska kvittas mot varandra under en 

specifik period.. Nettodebiteringen för t.ex. en månad skulle betyda att 

kunden och elhandelsföretagen endast behöver bry sig om skillnaden 

mellan in- och utmatad el under hela perioden. Skillnaden resulterar i 

antingen en intäkt eller en kostnad. Idag betalar ändå ett antal elhandels-

företag ut ett belopp som är jämförbart med elpriset[33]. 

2.6 Väla Gård 

Mellan oktober 2011 och oktober 2012 byggdes Sveriges första plusener-

gikontor av Skanska i Helsingborg. Byggnaden är utformad för minimal 

energiförbrukning och är största delen av året själförsörjande av solenergi 

från sina takintegrerade solmoduler. Övrig tid köps vindkraftandelar in 

för att uppfylla 100 % förnyelsebar energi[34]. I och med de 456 kvm 

stora solmodulerna och låga energianvändning levererar Väla Gård mer 

energi till elnätet än vad som används under ett helt år[35]. Den årliga 

elanvändningen för byggnaderna tillsammans beräknas till 77000 kWh. 

En oerhört liten siffra för en kontorsbyggnader på sammanlagt 1750 kvm 

med 70 arbetsplatser innehållande flertalet datorer, matutrustning, be-

lysning, uppvärmning, laddning av bil mm. Definitionen för ett plusener-

gihus är att byggnaden ska producera mer än vad den förbrukar under ett 

år. I denna förbrukning räknas inte elen som används av hushållet med 

för t.ex. kyl och datorer. Det som jämförs med solproduktionen är vär-

men, varmvattnet, kylan och fastighetselen som tillsammans endast an-

vänder 33250 kWh per år.  

Byggnadernas 288 takintegrerade monokristallina solcellsmoduler har 

tillsammans en toppeffekt på 70 kWp med en årsproduktion på 68909 

kWh vid den maximala verkningsgraden 15,6 %. Med sammanlagt 450 

kvm takintegrerade solcellsmoduler uteblev material- och monterings-

kostnader för 45 mm minorit, takpapp, ströläkt, bärläkt och lärkträpa-

nel[34]. Under kontorstid utan sol ligger elanvändningen på kontoret på 
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ca 15-16 kW och när solen utnyttjas fullt ut kan uppemot 55 kW leveras 

till elnätet.  

Uppvärmning och kylning sker via ett bergvärmesystem som består av 20 

borrhåll, vardera 150 m djupa. När systemet använder en kWh till upp-

värmning och varmvatten generas 3 nya kWh. Under sommartid utnyttjas 

istället kylan som under vintern förvarats i borrhålen. Detta ger Väla 

Gård 35 kWh kyla för varje kWh systemet använder[35]. 

För minsta möjliga värmeförluster har en noggrann och genomtänkt kon-

struktion gjorts med god isolering och rätta U-värden. Byggnadens föns-

ter är konstruerade med passiva och automatiska solavskärmningar för 

sänkt kylbehov och säkerställd god arbetsmiljö. Det uppkommande ljus-

insläpp genom de passiva avskärmningarna bidrar även till byggnadens 

belysning som både är dagsljusstyrd och närvarostyrd. Styrningen sköts 

via byggnadens KNX- och modbus-system som kommunicerar mellan 

flertalet enheter. Dessa system innehåller funktioner för loggning, nivåre-

glering samt av/på stängning. [2]. När byggnaden larmas på, bryts majo-

riteten av eluttagen och elanvändningen sjunker från en nivå på 15 kW till 

1.5 kW[36]. 

2.7 Lagring 

En småskalig elproducent har möjligheten att lagra sin överskottsenergi 

på elnätet. När solcellssystemet producerar mer energi än byggnadens 

behovsnivå startas en process där denna överskottsenergi kan säljs ut på 

elnätet. Elnätet kan då användas som lagring för senare användning vid 

underskott på energi. Problemet idag är att elbolagen delar ut en mycket 

lägre summa än vad elen sedan kan köpas in för. Alternativet kan i och 

med detta vara att investera i en egen lagring. Detta har tidigare bara 

varit relevant i byggnader med solcellssystem som inte är nätanslutna.  

Vid egen lagring är hushållen inte heller lika beroende av de rörliga elpri-

serna[37]. Under vinterhalvåret då ingen sol produceras ligger elpriserna 

mycket högre vilket gör att en längre lagring från sommar till vinter skulle 

kunna vara lönsamt. 
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På marknaden idag är konkurrensen hög bland företagen som vill ta fram 

billigt och effektivt batterisystem, och redan har stora företag som ”Xtre-

me Power” gått i konkurs. Detta efter sin satsning på stora batterier till 

solcells- och vinkraftparker som efter en brand och en dålig försäljning 

tvingats lägga ner. 

Vid implementering av ett batterisystem behövs förutom ett batteri även 

en laddningsregulator och en inverterare. Regulatorn kan reglera sol-

cellselen på fyra olika sätt. Mata batterierna med allt, uppfylla byggna-

dens behov och resterande till batterierna, uppfylla byggnadens behov, en 

del till batterierna och resterande till elnätet eller slutligen mata all el till 

elnätet. Detta möjliggör matning från olika källor samtidigt. 

Livslängden för olika batterier är satt till antalet hela cykler som kan kla-

ras av. En hel cykel är när batteriet laddas fullt och urladdas tills ladd-

ningen är helt slut. När lagringen kommer från solenergi och laddning 

varierar från att ladda till att urladda fler gånger under samma timme 

sker mindre cykler. Varje gång urladdningen av batterierna sker för djup 

försämras livslängden. Nedan kommer ett antal batterityper beskrivas. 

2.7.1 Sodium nickel batterier 

Fördelar med sodium batterier är snabb växling mellan laddning och 

urladdning, effektiv vid drift, lång livslängd, billigt underhåll och billigt 

inköpt[38]. GE har gjort batterier för stationära ändamål som är säkra, 

pålitliga och har hög kapacitet. Batterierna klarar av 4500 cykler på en 

förväntad livslängd på 20 år och kan utan förluster vara verksam mellan 

temperaturerna -40 C och +50 C. Livslängden varierar däremot även på 

hur djup laddningen sker vilket figur 5 visar för GE:s Durathon batte-

ri[39]. 
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Figur 5. GE:s durathon batteri med olika mängd urladdning[39] 

2.7.2 Flödesbatterier 

Flödesbatterier producerar sin el när elektrolyt flödar genom en cell och 

reagerar med elektroderna inuti. Tidigare har flödesbatterier bestått av 

dyr elektrolyt i form av platinum och vanadium[40]. Professor Michael 

Aziz har utvecklat ett billigt och organiskt batteri med hög kapacitet. Bat-

teriet använder kolbaserade material som elektrolyt istället för metall och 

tros få en stor uppmärksamhet bland de förnyelsebara energilagringsal-

ternativen. Priset kommer vara en bråkdel av dagens priser för flödesbat-

terier. Lagringskapaciteten beror i detta fall på storleken på en extern 

tank som laddningen förvaras i[41]. 

2.7.3 Blybatterier 

Det första uppfunna omladdningsbara batteriet var blybatterier som nu 

fler än 150 år senare, står för 70 % av batteriförsäljningen. Batterierna är 

billiga och har bra prestanda men har en relativt kort cykellivslängd på 

ungefär 500 st.  

Ventilreglerade blybatteri med geléartad elektrolyt är mest förkommande 

bland blybatteri. Batteriet är förnyelsebart, underhållsfritt och har relativt 

låg kostnad i jämförelse med andra batteritekniker. Den bör däremot inte 

lämnas urladdad eller utsättas för hög temperatur.[31] 
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Låg natriumsilikat elektrolyt 

Greensaver Corporation har producerat blybatterier med låg natriumsili-

kat elektrolyt som fört med sig flertalet fördelar. Försumbar självurladd-

ning, verksam på ett fler temperaturer, längre livslängd och lagringsperi-

oden ökade från 8 till 18 månader.[41] 

2.7.4 Metallbatterier 

Metal batterier har funnits i flera år tillbaka med stora framgångar på 

senare dagar. Fördelarna med batterierna är den höga energi densiteten, 

långa livstiden och relativt låga kostnaden.  

Litiumjon teknik 

På senare tid har litiumjon batterier blivit populärare på marknaden påg-

rund av hög prestanda, hög säkerhet och låg kostnad. Det har fler än 

1000 cykler och kan operera på en rad olika temperaturer. På marknaden 

idag finns batterier på en kapacitet upp till 200 Ah för stationära anlägg-

ningar. Tesla säljer litiumjon batteripaket till Solarcity för montering med 

solmoduler. Aes Corp som är största operatören för effektförvaringssy-

stem säljer sina batterier för 7500 kr/kWh till förnyelseenergiutvecklare 

[42] 

 

Zinkluftteknik 

Det metallbatteri som det skyltats mest med på marknaden idag är zink-

luftbatteriet. Ett nyuppstartat företag i nordvästra Montana har gjort 

zinklustbatterier till en stark konkurrent till litiumjon teknologin. Företa-

get ”ZAF energy systems” rapporterar att deras batterier producerat 2 

gånger mer energi och är 3 gånger billigare än litiumjon batterier. Zink är 

ett billigt material som finns i stora mängder och säkrare för miljön. Eos 

Systems och Fluidic energy. Eos systems batterier kommer finnas för 

försäljning 2016 och har en förväntat kostad på otroliga 1100 kr/kWh och 

en livslängd på 30 år[43]. 

Aluminiumluftteknik 

Det har länge varit sant att aluminium kan användas i batterier men har 

aldrig funnits för försäljning till allmänheten. De kan däremot bli en 

toppförsäljare på grund livslängden, säkerheten, stabiliteten, energidensi-
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teten, styrkan och miljövänligheten. Batterierna integrerar aluminium 

med luft och skapar energi. 

Flytande metallbatterier 

Företaget Ambri har med flertalet investerare så som Bill Gates fått möj-

ligheten att testa en nyframtagen teknik som består av helt flytande me-

tall. Enligt MIT kommer priset ligga på under 3500/kWh vilket är mindre 

än 1/2 av andra batterityper. Den låga kostnaden beror på att materialet 

består av överflödigt och enkelskördigt material[42].  
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3 Metoder och resultat 

Förnyelsebar energi har på senare år blivit allt mer attraktivt och hela 

tiden pågår flera tusentals forskningar som ska förbättra förutsättningar-

na och öka intresset. Examensarbete bestod till stor del av en undersök-

ning där målet var att räkna på utvecklingsmöjligheter. Det utfördes ge-

nom en fallstudie där möjliga alternativa lösningsalternativ valdes ut för 

att sedan implementeras i beräkningar. Parallellt med examensarbetet 

gjordes flertalet nya upptäckter inom forskningsvärlden gällande nya 

förbättrade solceller. Det diskuteras även konstant om ny tänkbara regler 

som ska göra det mer ekonomiskt lönsamt för konsumerande producen-

ter av förnyelsebar energi. Allt för att öka användningen av förnyelsebar 

energi. Energimyndigheten är en central källa som uppdaterar det senas-

te inom energibranschen och delar med sig av statistik, nya upptäckter 

och regler som bör följas. Det är en källa som innehåller viktig informa-

tion om hur elhandelsföretagen och elnätsföretagen ska ställa sig i vissa 

frågor. Priser kan bestämmas av respektive företag men regler om vad 

kunderna har rätt till finns tillgängligt där. Bl.a. vilka bidrag, kostnader 

och rättigheter kunden kan följa för att säkerställa en god överenskom-

melse med inblandade vid en eldistribution.  

Studier om de i dagsläget mest framträdande solcellstyperna har under-

sökts bland vetenskapliga artiklar från tidigare forskning. Även framtida 

tänkbara solcellslösningar som kan bli intressanta för allmänheten längre 

fram i tiden har studerats.  

Kostnader och intäkter som bör beaktas vid en solcellsmodulsinvestering 

har undersökts. Det resulterade i en beräkning medtaget räntor och för-

väntad teknisk livslängd för att ta fram den ekonomiska livslängden. Den 

livslängden som förväntas innan investeringen är helt återbetald och 

byggnadens installerade solcellsmoduler producerar gratis el med undan-

tag för kostnad för årsmätning. Beräkningarna nedan grundar sig på pri-

ser för Väla Gårds elhandels- och elnätföretag Öresundskraft. Mätvärden 

för Väla Gårds solproduktion fanns att hämta från Skanskas databas. Vid 

beräkning av återbetalningstid bör några antaganden göras då elprisernas 
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utveckling är svår att förutspå och även vilken ränta som användas vid 

långsiktig investering.  

Det kommer nedan att redovisas 3 olika scenarier. Samtliga scenarier är 

kopplade till Väla Gårds förbrukning, produktion och förutsättningar. 

Första sceneriet redovisar timdebiteringen som byggnaden följer idag. Då 

säljs all överskottsel under samma timme till elnätet. I Scenario 2 an-

vänds batterilagring med olika kapaciteter då även där resterande över-

skott säljs ut på elnätet. Sista sceneriet räknas med nettodebitering för en 

månad respektive ett år. Då jämförs all utmatad el med inmatad el under 

valda perioderna och endast skillnaden behöver beaktas. 

3.1 Scenario 1  

I detta scenario ska den kritisk ekonomiska livslängden för Väla Gård 

beräknas då lagringen sker ute på elnätet. Pengar går i förlust med lagring 

på elnätet men däremot undviks kostnader för egen batterilagring. All 

producerad el sätts i förhållande till förbrukningen under samma timme. 

Skillnaden resulterar samma timme i antingen en kostnad för el från el-

nätet eller en intäkt för el till elnätet. 

När all mätdata om byggnaden är framtagen bör ett beslut tas ifall beräk-

ningarna ska grunda sig på annuitetsmetoden för att få fram differensen 

mellan utbetalningar och inbetalningar för olika år eller använda sig av 

nuvärdesmetoden. Nuvärdesmetoden anger nuvärde för att se vad inve-

steringar är värd idag. Ett positivt nuvärde betyder att investeringen är 

lönsam. Beräkningarna nedan kommer innehålla annuitetsmetoden med 

framtagen kalkylränta och varierande livslängd som ger ett pris per kWh 

per år. Anledningen till valet är för att sätta denna kostnad i förhållande 

till elpriset.  

Investeringskostnaderna för solcellssystemet med installation beräknas 

samman till ett belopp som subtraheras med regeringens bidrag och be-

sparingar för utebliven kostnad för takmaterial och montering. Ett pris 

för kr/kW fås enligt formeln nedan: 

                                                                      (3) 
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Eftersom att Väla Gård driftuppföljts i ett år kan solenergiproduktio-

nen(kWh/kW) enkelt räknas fram.  

                                                            

                                               (4) 

Vid beräkning med en solproduktionsdegradering på t.ex. 0,5 % under 30 

års tid fås solproduktion för sista året enligt nedan. 

                                      

                                                                                                     (5) 

Kostnaden för varje år kan räknas fram med hjälp av annuitet enligt ekva-

tion 2 och investeringskostnader. 

                                      

                                                                                          (6) 

I detta läge kan vi med ekvation 7 ta fram solproduktionspriset med hjälp 

av ekvation 5 och 6. 

                                                                

                                                                                       (7) 

Tabell 1 och 2 nedan visar data för Väla Gårds elförbrukning, elproduk-

tion och generella priser för Öresundskraft utan hänsyn till deras avtal 

med Skanska. Tabell 1 består av specifikationer för solcellsmodulens max-

imala effekt och dess livslängd. Resterande värden för solproduktion, ut- 

och inmatad el togs fram från Väla gård driftuppföljningsunderlag. Tabell 

2 består av priser tagna från Öresundskraft hemsida samt investerings-

kostnader från Skanska.  
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Tabell 1 – Solcellssystemets specifikationer 

Max effekt   70 kW  

Solproduktion per år  68909 kWh/år 

Utmatad el   41228 kWh/år 

Inmatad el   48514 kWh/år 

Teknisk livslängd  30 år 

 

Tabell 2 – Kostnader och intäkter 

Kostnader 

Investeringskostnader   1 600 000 

Eventuella underhållskostnader  5000 kr/år 

Pris för mätning   3500 kr/år 

Elcertifikatsmätning   900 kr/år 

Elpris för köpt el   1,10123/kWh 

 

Intäkter 

Solcellssystemsbidrag   45%  

Utebliven kostnad för takmaterial(450kvm)  265000 kr 

Utebliven kostnad för takmontering(450kvm) 250000 kr 

Elcertifikat(max 15 år)   200 kr/MWh 

Elpris för såld el(0,05 kr/kWh extra)  0,35 kr/kWh  

 

 

Med antagandet att elpriset och elcertifikatspriset är konstant, kalkylrän-

tan 7 % och solproduktionen försämras 0,5 % per år kan den kritiska eko-

nomiska livslängden fås fram. Det årliga överskottet tas fram genom en 

beräkning av intäkter och kostnader utslaget på ett specifikt antal år en-

ligt ekvation 8 och 9. 
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Figur 6. Solcellssystemets differens mellan inbetalningar och utbetalningar 

för olika år 

                            

                                            

                                                

                                                             

                                                                    (8) 

                                                       

                                         

                                                                          (9) 

Den valda livslängden i annuitetsfaktorn då inbetalningar är lika med 

utbetalningar är den kritiska ekonomiska livslängden. De fasta kostna-

derna som fortsättningsvis betalas in är för mätning 3500 kr/år, eventu-

ellt underhåll 5000 kr/år och 900 kr/år för elcerifikatsmätning. Resulta-

tet i figur 6 visar skillnaden mellan inbetalningar och det rörliga utbetal-

ningar för olika bestämda år. 

                                                      

*Skillnaden mellan inbetalningar och utbetalningar utslaget på olika år 
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Figur 7. Kritiska ekonomiska livslängden för varierande spotpris 

Kalkylräntan har stor betydelse när beräkningar görs på långsiktiga inve-

steringar. Efter ett tiotal jämförelser mellan olika företags kalkylräntor 

har 7 % ränta varit den mest framträdande. Detta med ett avkastnings-

krav på 20 %. Men kalkylräntan är svårframtagen och en felanvänd kal-

kylränta kan ändra ekonomiska livslängden med flera år. Solcellsmodu-

lerna ska fungera i 30 år men eventuella kostnaden kan tillkomma för nya 

omvandlare enligt figur 6. 5 omvandlare skulle tillsammans kosta ungefär 

180 000 kr. SMA som tillverkade Väla Gårds omvandlare tror på en livs-

längd på över 20 år[44]. Utfallet i figur 6 kan skilja sig markant vid små 

förändringar av spotpriset, kalkylräntan, investeringskostnaden och livs-

längden.  

Figur 7 visar vad små förändringar i spotpriset kan betyda för den kritiska 

ekonomiska livslängden.  

Andra viktiga faktorer är investeringskostnaden som fortsättningsvis 

troligen kommer minska i takt med den snabba solcellsutvecklingen. 

Grätzel- och nanotrådsolceller kommer med sina billiga tillverkningspro-

cesser och billiga material därmed sannerligen också sänka solproduk-

tionspriset. Figur 8 visar den stora vikten som ligger i investeringskost-

naden.  
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Figur 8. Investeringskostnadens betydelse för solproduktionspriset 

 

3.2 Scenario 2 

I mindre anläggningen där ingen anslutning till elnätet finns används 

batterier för att lagra energin. Det är en lösning som blivit allt mer intres-

sant för större anläggningar på senare år. Anledningen är att lagringen på 

elnätet är en riktig pengaförlust då 2 till 3 gånger mer energi behövs kö-

pas in för att ta tillvara på samma mängd energi som en gång matats ut 

på elnätet. Det är även en fråga om utvecklingen av elpriset som är svår 

att förutse. Att betala en summa för ett batteri och vara mindre beroende 

av elnätet kan vara ett alternativ. Resultatet nedan visar lönsamheten att 

investera i ett batteri för egen lagring för solcellssystemsägare med stor 

differens mellan elpris för köp och sälj. 

Ett batteris förväntade livslängd som beror på antalet cykler räknas fram 

genom antalet laddningar under ett helt år. Batteriet laddar när solelpro-

duktionen kan försörja hela elbehovet och urladdar övrig tid tills dess att 

ingen energi finns att hämta från batteriet. In- och utmatning av el sker 

fortfarande vid underskott alternativt överskott. Däremot inte lika ofta, 

vilket ökar byggnadens egenproducerade solenergianvändning.  
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Figuren 9 visar hur batterilagringen skulle sett ut för 6-7 augusti 2013. 

Batteriet som användes var 100 kWh och hade dessa dagar tillräckligt 

med laddning för att försörja hela elbehovet. Vid beräkning av antalet 

cykler under ett helår kan det under en och samma timme ske flertalet 

laddningar och urladdningar som bör tas med i beräkning. Då användes 

loggade mätvärden för var 15:e minut. Vid jämförelse mellan antalet 

laddningar under en timmes respektive 15 minuters loggning fanns där 

stora skillnader. Detta gjorde det omöjligt att ta fram ett korrekt värde på 

antalet cykler när det även under 15 minuter sker flera laddningar. 

Formeln för att ta fram antalet cykler ser ut enligt nedan: 

                                                     

                                                                                                      (10) 

Med hjälp av antalet cykler som sker under ett år och batteriet maximala 

antal cykler kan en livslängd räknas fram. Genomsnittligt antal cykel för 

olika livslängder brukar däremot finnas i batteriets specifikationer. 

Lagrade kWh för olika batterikapaciteter tas fram genom en jämförelse 

mellan utmatad el utan batteri och med batteri under samma timme. 

Figur 9. 2 sommardagar med möjlig energilagring 
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Figur 10. Solproduktionens täckningsgrad av elbehovet för olika batterika-

paciteter 

Priset för det sparande kWh blir skillnaden mellan elpriset och priset för 

utmatad el.  

                                                            

                                                                                                  (11) 

Ovanpå detta tillkommer en värmeförlust på 15 %. 

                                                           

                                                                    (12) 

Besparingsintäkterna ökar vid högre batterikapaciteter men priset för 

kr/kWh ökar mer. Figuren 11 visar att solproduktionens täckningsgrad av 

elbehovet är optimalast vid batteristorlek på 5 kWh och mindre. Anled-

ningen är att innan 5 kWh ökar kurvan linjärt och batterikapaciteterna 

bidrar till samma mängd självförbrukning.  

Vilket batteri som är effektivast skiljer från olika solcellssystem. Vid en 

beräkning av priset för olika batteristorlekar syns ett klart mönster. Livs-

längden på batterier från olika fabrikat varierar men GE:s batterier har en 

livslängd på ca 15 år(4500 hela cykler enligt figur 5) och Ambris batterier 

på ännu mer.  
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Figur 11. Maximala batterikostnader för lönsamhet för olika batterikapaciteter 

Vilket pris olika batterikapaciteter maximalt får ha beror på livslängd och 

besparingsintäkter. Besparingarna per år multiplicerat med olika livs-

längder för att få den totala besparingen. När denna besparing ska jämfö-

ra med olika batterikostnader behövs den totala besparingen delas med 

respektive batterikapacitet enligt ekvationen 13. 

                                                          

                               (13) 

Då fås maximala kostnaden för olika batterikapaciteter för att en lagring 

ska vara lönsam. Kurvan i figur 12 åskådliggör vilka priser som batterier-

na maximalt får ha för lönsamhet för Väla Gårds solcellssystem. Det är 

jämförbart med priset som på marknaden idag ligger på 5000-8000 

kr/kWh. Batteriet kommer precis som solcellssystemet att tappa sitt vär-

de över tid och skapa en högre slutkostnad. Detta bör tas till hänsyn vid 

jämförelse av priset i figur 11. Batteriutveckling har därmed en bit kvar 

för att komma ner på en prisnivå som gör egen lagring lönsam. Men före-

taget Eos sägs ska sälja sina zinkbatterier med 25 års livslängd för 1100 

kr/kWh år 2016 vilket kommer skapa stor konkurrenskraft på markna-

den. 
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Figur 12. Batterilagring den soligaste dagen i december 2013 

Egen lagring måste verkligen bli billigare men den stora boven är fram-

förallt den låga solenergihalten som solcellerna kan ta upp vintertid. Med 

den låga verkningsgraden och den svaga solenergi kan solceller tillsam-

mans med batterierna endast försörja en lite del. Vid beräkning av årliga 

överskott används samma formel som i scenario 1. Däremot ökar inve-

steringskostnaden med 5000 kr/ kWh och intäkterna ökar med bespa-

ringarna enligt nedan. 

                                                    

                                        (14) 

                                                               

                                               (15) 

Den mest solenergirika vinterdagen under månaderna december och 

januari producerades solel enligt figur 12. Att producera så mycket sol-

energi en dag i december tillhör inte vanligheterna. Endast 955 kWh av 

årsproduktionen 68909 kWh produceras under dessa månader.  
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Tabell 3 

3.3 Scenario 3 

Den stora frågan som tusentals svenskar följer är när och om det ska infö-

ras nettodebitering då kunden istället debiteras månadsvis eller årsvis för 

den inmatade och utmatade elen. Politikerna måste följa den lag som 

säger att enligt momsreglerna måste all köpt el innehålla moms. Det är 

ändå flertalet elhandelsföretag som har infört nettodebitering till sina 

kunder. Debiteringen sker oftast beroende på antalet kW per timme. En 

lagringsförlust på ca 0,6 kr/kWh som ökar på återbetalningstiden för 

småskalliga elproducenter.  

Vid beräkning av besparingsmöjligheter för Väla Gård med en månads 

respektive en årsdebitering räknas total årskostnad för de olika alternati-

ven fram. Resultaten av dessa jämförs därefter med totalkostnaden i ta-

bell 3 för det timdebiteringssystem som Väla Gård följer idag.  

Antalet inmatade kWh under respektive debiteringsperiod multipliceras 

med elpriset(0,97 kr/kWh) och utmatade kWh multipliceras med spot-

priset(0,3 kr/kWh exkl. moms). 

Det som skiljer denna beräkning från scenario 1 är att kostnaden för in-

matad el tas med. I scenario 1 behövdes bara solproduktionselen analyse-

ras. Nu när elen från elnätet ska kvittas med samma mängd el ut på elnä-

tet behövs skillnaden mellan inmatad och utmatad el tas fram för de olika 

debiteringsperioderna.  

Beräkningen av de nya återbetalningstiderna med 7 % ränta gjordes på 

liknande sätt som i scenario 1 med undantag av ett pålägg för besparingen 

som fås för respektive debiteringsperiod. Resultat visas i tabell 4. 

 

År Månad Timme

6930,64 19270,25 27938,17

Olika debiteringsperioders totala årskostnader
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Tabell 4. 

Sammanställning av resultatet 

Väla Gård har en kostnadseffektiv elproduktion som matat ut 41228 kWh 

av 68909 kWh av solproduktionen ut på elnätet under 2013. Utan egen 

lagring kan endast 37 % av solproduktionen täcka Väla Gårds elbehov 

under året.  

Det finns en viss osäkerhet med eventuella kostnader för nya omvandlare 

som enligt SMA ska fungera i mer än 20 år men har endast en garantitid 

på 5 år. Solcellssystemet har en låg investeringskostnad på 5428 kr/kWh 

med medräknade avdrag för takmontering och takmaterial. 

Idag har Väla Gård en kritisk ekonomisk livslängd på 9,5 år med 7 % kal-

kylränta. Med egen lagring skulle Väla Gård endast kunna köpa in ett 1 

kWh batteri för att uppnå en viss lönsamhet med dagens batteripriser. 

Solproduktionens täckningsgrad av elbehovet och lägsta batterikostnad 

för lönsamhet för olika batterikapaciteter ändras enligt figur 10 respekti-

ve figur 11. Med 7 % kalkylränta och en lagring på 5 kWh skulle kritiska 

ekonomiska livslängden öka enligt figur 13. Eftersom alla batterikapacite-

ter över 5 kWh är mindre effektiva finns där inte heller någon lönsamhet. 

Detta kan även styrkas med gråa kurvan(batterilagring 10 kWh) i figur 13 

där kritiska ekonomiska livslängden med större lagring ökar. 

Med en batterikapacitet på 100 kWh kan 58 % av solproduktionen an-

vändas till elbehovet. Att använda större batteri än 100 kWh för detta 

solcellssystem är ännu mindre effektiv och dyrare. Eftersom laddningen 

även behöver värme för att hålla sig vid liv kan förvaringen endast ske 1 

till 2 dagar.  
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Figur 13. Sammanställning av överskottet för de olika scenarierna 

Från en kritisk ekonomisk livslängd på 9,5 år kan månadsdebitering bidra 

till en besparing på 8667 kr/år och årsdebitering med 21000 kr/år vilket 

som bäst kan förkorta kritiska ekonomiska livslängden till 6,3 år med 7 % 

ränta enligt figur 13. Lönsamheten som visas i tabell 4 ökar med utökad 

utsträckning av debiteringstiden.  

I den sammanställande resultatfiguren ovan med 3 % ränta och årsdebi-

teringen skulle med detta solcellssystem ha en kritisk ekonomisk livs-

längd vid 5,5 år. Räntan kan sänkas en aning vid beräkning för privatper-

soner men för övrigt är detta det mest kostnadseffektiva beräkningsalter-

nativet.  
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4 Analys och diskussion 

Resultaten visar att en investering av ett solcellssystem har potential att 

bli populärt även i Sverige. Att göra en sådan investering som företag 

förväntas ofta en högre kalkylränta än för privatpersoner. Olika kalkyl-

räntor kan förändra den kritiska ekonomiska livslängden med flera år. 

Skanska har fått stor uppmärksamhet och stolta medarbetare för sina 

plusenergibyggnader i Väla Gård. De har kunnat testa sina energieffektiva 

idéer i verkligheten och därmed skapat en kompetens och trovärdighet 

som har stort värde. 

Det varierade elpriset är dock en faktor som kan förändra resultat till det 

bättre alternativt sämre. Med egen elproduktion är förändringar av elpri-

set en mindre risk. Förhoppningen för nätanslutna solcellsmodulsägare 

är att elpriserna ska öka så att den kritiska ekonomiska livslängden in-

träffar tidigare. Den större mängd energi som skickats ut på elnätet av 

Väla Gård skulle ge en hög intäkt om det inte var för den låga ersättning 

elhandelsbolagen delar ut. Varför ska småskalliga elproducenter inte få 

samma ersättning som elproducenterna? Det producerar förnyelsebar el 

och hjälper då även elproducenter att minska intaget av fossila bränslen.  

Investeringskostnaden har stor betydelse till utfallet av den kritiska eko-

nomiska livslängden. Vid köp av solcellssystem med endast spotpriset och 

elcertifikatspriset som ersättning bör kostnaden inte överstiga 13000 

kr/kWh.  

Det solenergisnåla vinterhalvåret gör att priset för egen batterilagring 

behövs minimeras. Om batterilagring blir billigare kan elnätet belastat 

mindre, vilket minskar transportförluster och produktion av icke förnyel-

sebara energikällor. Batterilagring kan senare endast bli kostnadseffektivt 

för solcellssystemsägare med stor differens mellan pris för köp och sälj av 

el. 
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Det är även viktigt att påpeka att antaganden tagna vid beräkningarna 

kan visa sig vara helt annorlunda i senare skedde då klimatet geografiskt 

sätt även kan vara en avgörande faktor för solcellssystemets livslängd och 

prestanda.  

Nettodebiteringen behövs ske årsvis då det stora överskottet under som-

maren kan kvittas med den inmatade elen under vinterhalvåret. Ett infö-

rande av nettodebitering skulle med stor sannolikhet öka produktionen 

av solenergi. Kunden skulle få en kortare återbetalningstid och en säkrare 

framtid utan att vara lika beroende av elprisernas utveckling. 

Med den snabba utvecklingen på ny teknik kommer förhoppningsvis den 

egna elproduktionen öka, efterfrågan av el från elnätet minska och elpri-

serna därmed pressas. Under tider med mycket regn och snö ökas utbu-

det av vattenkraft och även det kan pressa elpriserna ännu mer. Detta är 

slutsatser som inte kan följas slaviskt då andra faktorer som politiska 

beslut eller världshändelser kan ta elpriserna åt ett helt annat håll.  

Att producera egen el är otroligt viktigt men det är minst lika viktigt att 

bygga energieffektiva byggnader så att mindre energi behöver produce-

ras. Det finns en stor besparingspotential på lång sikt att investera i ener-

gieffektiva lösningar i byggnaden. Här är det viktigt att tänka på livscy-

kelanalysen för olika produktion. Energieffektiva apparater har ofta en 

dyrare grundinvestering men behöver däremot i många fall mindre un-

derhåll, har en längre livslängd och använder mindre energi. Det är vik-

tigt att tänka på framtida kostnader som kan uppkomma istället för bara 

priset. 

Sverige ligger sist i EU när samtliga länder ambitionsmålsättningar till 

2020 jämförs. Det är väl ingen förvånad över då regeringen drar in bidrag 

för installerad solvärme i Sverige[45]. Att Tyskland ligger först är oro-

väckande när stora delar av Sveriges klimat har en bättre verkningsgrad 

än Tyskland. Av Tysklands totala solproduktion står privat personer för 

50 %. Varför denna utveckling inte sker i Sverige får politikerna ställa sig 

i svar för.  
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”Solenergi är framtiden”. Det vill i alla fall det flesta forskningarna inom 

energibranschen konstatera. Under eventet i Waterfront i Stockholm 

hölls flertalet föredrag om framtidens teknik, förnyelsebar energi och 

mycket annat med inriktning på energi. Där togs frågan upp om solenergi 

kan bli en alternativ energikälla att ersätta med kärnkraft. Svaret gav 

Lennart Söder, forskare på KTH, ”Ja, i Tyskland producerar deras sol-

produktion 3 gånger mer energi än Sveriges kärnkraft en solig sommar 

dag”. Nyligen har Tyskland även kunnat avveckla all sin kärnkraft. 

Solceller har med många års erfarenhet nått en relativt låg verkningsgrad 

som gjort att flera solcellsmoduler behövs för att få önskad effekt. En 

bättre verkningsgrad skulle kunna minska antal moduler och därmed 

mindre förbrukat material. Andra lösningar som togs upp i kapitel 2 var 

att utveckla mer kostnadseffektiva material med ett överskott av och som 

är enkla att framställa. Grundaren av Nlab solar, Giovanni Fili och sol-

cellsexperten, Henrik Lindström är villiga att satsa på Grätzel solceller. 

Med sina nya investerare och 135 miljoner kronor ska en 2500 kvm yta i 

Stockholms stad förberedas med utrustning för producering av Grätzel-

solceller[19]. 

Den hårda konkurrensen på batteriframtagning har blivit en het potatis 

under 2014. Under eventet i Waterfront fanns flertalet utställda företag 

med nyframtagna batterier. Väla Gård kan med ett 100 kWh batteri öka 

solenergianvändningen med 15900 kWh per år. Idag när ett sådant batte-

ri kostar runt 1 miljon, elpriset ligger på ca 1,1 kr/kWh, intäkter för över-

skott sänks samt förluster vid lagringen gör att en lönsam investering är 

långt bort. Företagens priser kommer med stor sannolikhet minskas för 

att kunna hålla sina produkter kvar på marknaden. 

Företaget ETC tror inte på egen lagring i framtiden. Deras vision är att 

solenergin och vindkraft som produceras av konsumenter kommer delas 

mellan grannar. Att fler sammankopplade bostadsområden kommer 

kunna ta vara på varandras el[47]. Här finns det verkligen idéer att ut-

veckla så att svenska folket samarbetar fram en lösning. Det skulle få 

befolkningen att känna mer ansvar och villiga att vilja förändra. I många 

fall rekommenderas solcellssystemköpare av sina närstående eller gran-
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nar som själv installerat ett solcellssystem. Det skapas en spänning med 

att kunna göra en tjänst för miljön och samtidigt kunnat tjäna en hel del 

pengar. 

En osäkerhet och otydlighet har ändå skapas hos flertalet svenskar. An-

tingen är det att bidrag håller på att ta slut eller så införs nya otydliga 

regler. Den skattereduktion på 0,6 kr/kWh som nu är under utredning 

troddes först vara ett pålägg på priset för överskottselen, men den tolka-

des senare på ett annat sätt. Inga oklarheter bör finnas bland intressenter 

av solceller och samtliga regler borde gälla över hela landet. Den 7 maj 

2014 berättar Anna-Karin Hatt, IT och energiminister att skattereduktion 

inte kommer ta bort nätanslutna solcellsmodulsägares chans att även få 

betalt för överskottet. Skattereduktionen gäller för upp till 30000 kWh 

per år för samma mängd el som matas in och ut från elnätet under 

året[48]. Denna lösning skulle kunna jämföras med nettodebitering då 

överskottspriset plus skattereduktionen nästan kommer upp i samma 

prisnivå som dagens elpris. Men med ett införande av nettodebitering 

skulle administration bli mycket mindre. 

Miljöproblemen är verkligen något som samtliga människor har ett an-

svar för. Solcellssystem kan med rätt förutsättningar ha en mycket bättre 

avkastning än vad sparandet på banken har. Vid installationen behövs 

inget eget arbete utföras utan samtlig installation utföras oftast av inhyrd 

personal med koppling till försäljningsföretagen. När en investering ska 

göras som gynnar miljön finns där ofta bidrag att hämta. Anledningen är 

att all sådan hjälp som minskar användningen av miljöfarligt material tas 

emot med största tacksamhet av staten. Därför vill jag uppmana alla till 

att sprida miljötänket och hjälpa Sverige komma närmare sina miljömål 

till 2020. 
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5 Slutsatser 

Examensarbetes mål var att ta reda på om Väla Gårds solenergiproduk-

tion och energieffektiva byggnad tillsammans kunde skapa en kostnadsef-

fektiv solcellslösning. Möjligheter till förbättring är redovisade och kan 

även inom snar framtid bli verklighet. Det togs fram 2 alternativa 

scenarier för jämförelse med dagens kostnader och intäkter för solcellssy-

stemet i Väla Gård. Detta efter mycket efterforskning, analyser med an-

ställda på Skanska och jämförelse mellan olika beräkningsmetoder. 

Väla Gårds solenergiproduktion visade sig vara en kostnadseffektiv lös-

ning som bör inspirera andra företag och privatpersoner till att producera 

egen el. Skanska som i många av sina investeringar använder sig av 7-8 % 

kalkylränta får vänta mer än 20 år för att nå break-even. Att lagra sol-

energin i egna batterier kan vara ett alternativ för nätanslutna solcellssy-

stem under 2015. Då förväntas nya billigare batterier komma ut för för-

säljning och därmed skapa en stor konkurrenskraft med dagens solcells-

batteriföretag. Nettodebitering bör införas under längre perioder för att 

öka intresset och lönsamheten för solproduktion. 

Fortsättningsvis bör föreslagna skattereduktionsutredning följas upp. Om 

införande blir godkänt är batterilagring inte ett alternativ för kostnadsef-

fektivisering då differens mellan såld och köpt el minskar. Då bör istället 

möjligheten att sälja vidare sin el till grannen bli ett alternativ. 
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