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Abstract 
 
The county of Stockholm has for environmental goals put up to become independent of fossil 
fuels, diminishing the release of carbon-dioxide into the atmosphere to a minimum. In order 
to do so measures are taken to explore new technologies in electrical energy accumulation and 
one of the alternatives is solar energy that could be exploited within the city of Stockholm. 
Solar energy is extracted from panels containing a semi-conductive material (usually silicone) 
and relies on the photovoltaic effect to generate electrical power from sun irradiation.  

This report studies solar energy of today and with panel efficiencies up toward 20 % evaluates 
their potential to cover the electrical energy need that residues from fossil fuels as of today. 
By examining the area needed to cover the electric use and comparing it to estimates on 
available and favorable rooftop area within Stockholm. Conclusively, only a small part of the 
consumption can be satisfied by solar energy.  

For solar power to take market shares within energy accumulation it’s deemed important that 
the technology is economically favorable and readily available. These factors are examined 
through a case study of a potential PV power plant on a specific building in Stockholm at 
Kungsholmen. The case study contains a full technical simulation along with an economic 
analysis based on present value calculations and a payback evaluation. Solar power is deemed 
technically and economically favorable as of today.   
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Sammanfattning 

Stockholm har inför 2050 satt upp ett mål om att bli koldioxidfritt. I strävan mot detta söker 
man utvinna energi med förnybara metoder och ett alternativ för elproduktion inom 
stadskärnan skulle kunna vara solceller. Solceller är en teknik som genom sammanfogande av 
halvledarmaterial och den fotoelektrisk effekt genererar el ur solinstrålning. 

Avhandlingen studerar dagens solceller, med verkningsgrader uppemot 20 % och deras 
potential att täcka den mindre del av Stockholms elbehov som idag härstammar från fossila 
bränslen. Genom att se till en uppskattad befintlig takyta i Stockholms kommun och jämföra 
den med ytan som baserat på solcellernas potential behövs för att täcka behovet, konstateras 
att endast en liten del av detta kommer kunna täckas.  
 
För att solceller skall vara aktuella inom storskalig elproduktion, krävs att de är ekonomiskt 
lönsamma och att det i dagens läge är praktiskt genomförbart att montera dem inom 
stadskärnan. För att studera detta utförs en detaljerad fallstudie av en fastighet på 
Kungsholmen i Stockholm med en tillhörande ekonomisk kalkyl innehållande payoff och 
nuvärde. Det visar sig tydligt att projektet är väl genomförbart och investeringskalkylen 
returnerar positiva nuvärden och kortare paybacktider inom rimliga variabelvärden.  
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Nomenklatur 
 

Benämning Tecken Enhet 
Area A [m²[ 
Effekt P [W] 
Effektförlust (overload loss) OL [%] 
Elcertifikat - [kr/kWh] 
Elenergi E [Wh] 
Elpris - [kr/kWh] 
Fasledare Ph - 
Frekvens f [Hz] 
Grundinvestering GI [kr] 
Internränta IR [%] 
Investering Inv [kr] 
Kalkylränta p [%] 
Kassaflöde C [kr] 
Neutralledare N - 
Normaliserat effektuttag (Pnom ration) Pnom - 
Nuvärde NV [kr] 
Payofftid PO [år] 
Solinstrålning Ir [W/m²] 
Temperatur T [°C] 
Spänning U [V] 
Ström I [A] 
Taklutning (tilt) Ti [°] 
Watt topeffekt Pt [Wp] 
Väderstreck (azimuth) Az [°] 
År n [år] 
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1 Introduktion 
 
Stockholms stad eftersträvar en framtid med hållbar energiteknik. Syftet med denna rapport är 
att undersöka huruvida solceller har en framtid, tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt, på 
Stockholms marknad för att kunna ersätta icke förnybar energi. Konsultföretaget Tyréns AB 
har på Stockholm stads beställning (Stockholms stad, 2012), tagit fram en solkarta m.h.a. 
programmet SEES (Solar Energy from Existing Structures), vilken visar solinstrålningen i 
kilowattimme per kvadratmeter på samtliga byggnader i Stockholm (SMHI, 2012). Kartan är 
tänkt att ge gemene man en inblick i solinstrålningen och stimulera intresset för solenergi i 
staden. Ett in zoomat utdrag ur denna karta ses i figur 1. 
 

 
Figur 1 – Solkarta över Stockholm gjord av Tyréns (ett in zoomat perspektiv). 

(Stockholms Stad, 2014) 

Miljöförvaltningen har utfört fallstudier av produktion och kostnader för solcellsanläggningar 
i Stockholms stad, och fler är på ingång. Det huvudsakliga innehållet i dessa studier är 
huruvida det är lönsamt att investera i solceller i Stockholm stad, för både företag och 
privatpersoner. De redan befintliga anläggningarna inom landet är även anslutna till 
mätningstjänster såsom http://www.soldata.se där produktionen övervakas och görs offentlig.  
 
Denna rapport granskar möjligheten att täcka den del av Stockholm stads energibehov (el) 
som idag släpper ut koldioxid. Parallellt med den generella överblicken görs en fallstudie på 

http://www.soldata.se/
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en specifik fastighet på Kungsholmen i Stockholm (Södra Agnegatan 28) med en tillhörande 
ekonomisk analys.  
 

1.1 Målet 2050 
 
Målet att Stockholms stad skall bli fossilbränslefritt till år 2050 är ett uppdrag givet av 
regeringen vid ett sammanträde den 10 november 2011 till Energimyndigheten. 
Energipolitiken i Sverige styrs till stor del genom dess samarbete med EU och år 2009 
stöttade europeiska rådet ett förslag på en minskning av växthusgaser med 80-95 % till år 
2050 som delas med resterande medlemsländer (Energimyndigheten, 2012). Sveriges insatts 
kommer att prioriteras kring energieffektivisering, hållbar energianvändning och en 
kostnadseffektiv svensk energiförsörjning med låg negativ påverkan på hälsa, miljö och 
omställningen till ett energimässigt hållbarare samhälle. Flertalet delmål sattes upp (bl. a att 
utsläppen av växthusgaser skall minskas med 25 % till år 2015) för att kontinuerligt 
omdirigera svensk energiteknik mot det slutliga målet, att vara helt fossilbränslefritt år 2050 
(Energimyndigheten, 2012). 
 

1.2 Dagens Energianvändning & Framtidens alternativ 
 

För att analysera möjligheten att ersätta den del av energibehovet som idag släpper ut 
koldioxid med förnyelsebara energikällor krävs viss kunskap kring detta energibehov.  
I Sverige kommer, redan i nutid, 97 % av producerade elen från källor med lågt eller 
obefintligt koldioxidutsläpp och därmed bara 3 % som bidrar med en signifikant mängd 
utsläpp (Svensk energi, 2014). Med en tydlig bild över andelen producerad el som 
härstammar från fossila bränslen, kan Stockholmarnas elbehov som behöver täckas med 
förnybar elproduktion överskådas från det totala behovet på 7,6 TWh per år (Statistiska 
centralbyrån, 2014). I figur 2 kan det årliga koldioxidutsläppet per invånare i Stockholms 
kommun skådas. 
 
 



-10- 
 

 

Figur 2 – Stapeldiagram över koldioxidutsläpp i Stockholms kommun i ton/invånare (elanvändning) 
(Stockholms Stad, 2014) 

Som synes ovan uppgår det aktuella koldioxidutsläppet, från elanvändning per invånare i 
Stockholms kommun, till över 0,70 miljoner ton per år (Stockholms stad, 2014), vilket är en 
förbättring sedan år 1990. Alternativen till dagens elproducerande energikällor som ses för 
Stockholm är vindkraft, vattenkraft av olika former och kärnkraft samt solkraft.  

 

Figur 3 – Solinstrålning över Europa 
(JRC – European Comision, 2014)  

Frågeställningen ligger kring om det är energimässigt lönsamt att sträva efter en ökad 
marknad i Sverige för solceller. Det finns idag en rad med källor som kartlägger solinstrålning 

1990 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Utsläpp 0,92 0,82 0,74 0,83 0,95 0,91 0,96 0,88 0,72 0,71 0,73 0,71

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

ton CO2  

år 



-11- 
 

i kWh/m²/år världen över och detta ger ett starkt underlag till varför Sverige bör överväga 
solenergi. Figur 3 visar solinstrålningen över Europa (JRC, 2014) och här ses för Sverige en 
jämlik instrålning mot Tyskland. En närmare titt på Sveriges solinstrålning återges i figur 4 
(SMHI, 2014). Tyskland har många gånger blivit hyllade för sina statliga subventioner kring 
solcellsinstallation och dess marknad rankas top 3 världen med dåvarande (år 2012) kapacitet 
på 32 GW, som motsvarar ungefär 5,57 % av landets energibehov (IEA, 2013). Dagens 
solpaneler inom Stockholm har en total kapacitet om ca 0.80 MW som täcker 0,10 % av 
stadens energibehov (Energicentrum, 2014). 
 
Ett exempel på en anläggning med solpaneler i Stockholms stad finns på Surbrunnsgatan 66, 
här har Svenska Bostäder installerat 120 m² solpaneler år 2011.Detta indikerar att solenergi är 
ett alternativ som även näringsliv intresserar sig av, men om solel ska vara en möjlighet i 
denna strävan mot att Stockholms stad skall bli fossilbränslefritt bör det också finnas, utöver 
ekonomiska medel, tillräckligt med lämplig yta tillgänglig där tekniken kan placeras. En grov 
uppskattning på lämplig takyta i Stockholms kommun har tidigare tagits fram år 2012, med 
hänsyn till skuggning, väderstreck, takkonstruktion, uppgick denna till 132 000 m² (Lars 
Hedström och Bength Stridh, 2012). 
 

1.3 Teknikfakta om utvinning av solenergi 
 

Solenergi upptas idag i två typer av anläggningar, dels 
de bestående av solfångare och de bestående av 
solceller. Det är viktigt att förstå skillnaden mellan 
dessa då den ena tekniken extraherar energi i form av 
värme och den andra genererar el. Denna avhandling är 
avgränsad inom solcellsteknik och följaktligen 
elproduktion och det är hädanefter denna som avses 
med solenergi.  

Solceller består av tunna skikt i halvledarmaterial 
(vanligtvis kisel) med poler på fram och baksidan där 
strömmen tas ut. Skikten är P- respektive N-dopade 
vilket innebär att de har underskott respektive överskott 
av elektroner. Detta skapar en laddning mellan skikten 
då diffusion gör P-skiktet negativt (elektronöverskott) 
och N-skiktet positivt vid kontakt. När strålningen 
(solen) träffar skivan och fotonerna exciterar 
elektronerna i halvledarmaterialet polariseras detta som 
ses i figur 5. Elektroner släpper då från P-skiktet och vi 
får en polarisering som vi kan använda oss av genom 
att ta ut elektronerna på väg mot N-skiktet (Svensk 
Solenergi, 2014). Varje solcell ger ungefär 0,5 V, dessa 
seriekopplas sedan i slingor för att åstadkomma högre Figur 4 –Solinstrålning över Sverige 

(SMHI, 2014) 
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spänning (Solens Energi, 2014).  
 

 

Figur 5 – Fotoelektrisk funktion 
(Miljöportalen, 2014) 

 

Det som i dagligt tal kallas för ”solceller” är egentligen solpaneler (en sammansättning av ett 
större antal mycket små solceller i större paneler som tillsammans utvinner en signifikant 
mängd energi). 

Det finns idag två kommersiellt gångbara solcellstekniker som kontinuerligt utvecklas både 
var det gäller teknik, kostnad och produktion samt återvinning. De två teknikerna går under 
handelsnamnen kristallint kisel och tunnfilms solceller (Solens Energi, 2014). 
 

1.3.1 Solel, historia/framtid 
 
Sedan den fotoelektriska effekten upptäcktes av Edmund Becquerel 1839 (Modern Energi, 
2014), har mycket hänt inom energiutvinning från solstrålning. Hela tiden kommer nya 
paneler med olika utformning och behandling vilket medför ökad verkningsgrad och minskad 
kostnad (Energinyheter, 2014). Under senare år har stora framsteg gjorts inom tunnfilmsceller 
som tack vare nya halvledarmaterial blivit både billigare och effektivare (Uppsala universitet, 
2014). Även växelriktare och riggar för att styra solpaneler efter solen utvecklas kontinuerligt 
(SMA, 2014). 
  
De två typerna av idag kommersiellt gångbara solceller som vi nämner ovan är inte de enda 
metoderna för att generera el ur solstrålning. Det forskas för närvarande mycket på andra 
typer av celler, mestadels färgsensiterade solceller ofta kallade “Grätzelceller” (Uppsala 
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universitet, 2014 & KTH, 2014) som tros ha mycket hög potential men även på solceller som 
i huvudsak består av plast (Svensk Solenergi, 2014). Det forskas även i ämnen som gör det 
möjligt att kunna spraya solceller på ytor och på så sätt måla hus och andra ytor för optimal 
täckning (Energinyheter, 2014).  
 
Ovan nämnda FoU-projekt samt framtidsteorier är bara några av många men 
sammanfattningsvis kan sägas att framtiden för solceller i termer om verkningsgrad, utbud 
och kostnad ser ljus ut. 
 
 

1.3.2 Kristallint kisel 
 
Solceller av kristallint kisel typ utgör idag ca 80-90 % av marknaden, följaktligen refereras 
dessa till med ‘solceller’ i resterande delen av rapporten medan tunnfilmsceller skrivs ut med 
sitt fulla namn (Svensk Solenergi, 2014). Solceller av kristallint kisel kan uppdelas i två 
subkategorier beroende på materialet som de är gjorda av: monokristallinskt eller 
polykristallinskt kisel (Uppsala universitet, 2014). Polykristallinskt kisel har på senare tid 
vunnit marknad och har fördelen att vara bättre vid värme än dess monokristallinska 
motsvarighet som dock är effektivare vid icke optimala infallsvinklar (Solens Energi, 2014). 
Vidare tas endast hänsyn till kiseltyp på de ställen där det anses nödvändigt. 
 

1.3.2.1 Teknik och verkningsgrad 
 
De kristallina cellerna är skikt av halvledarmaterial enligt ovan inkapslade i glas med stabila 
kanter för att underlätta montering samt skydda mot väder och vind (Solens Energi, 2014). 
Glaset framför, samt plasten (eller annat material) bakom cellerna ger även en viss 
växthuseffekt och ökar därmed energiutvinningen. 
  
De kristallina cellerna har idag en modulverkningsgrad mellan 11 % och 20 % och panelerna 
utvinner idag ungefär 150 W/m² (EPIA, 2014). Modulernas verkningsgrad varierar med 
temperaturen och märkeffekten minskar med ungefär 0,45 %/°C (temperaturökning). 
Märkeffekten är vanligtvis given för en temperatur om 25 °C. Orientering och lutning 
påverkar även solcellernas effektivitet, rak sydlig orientering är den bästa fasta orienteringen 
men även sydväst och sydost ger acceptabel effektivitet (Solens Energi, 2014). Den optimala 
fasta lutningen är 45° i Sverige, i riktning enligt ovan, men en lutning mellan 20-60° är 
acceptabel, dock bör panelerna aldrig skuggas då skuggning kan slå ut elproduceringen från 
en hel slinga av solceller (Energimyndigheten, 2014). Utvinningen kan optimeras genom 
rörliga riggar för panelerna som gör att dessa följer solen över dagen, idag överstiger dock 
priset för dessa riggar vida nyttan (Bengt Stridh, 2014).  
 

1.3.2.2 Tillverkning och resurser 
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Kristallina solceller tillverkas idag framförallt i Kina men mer lokal tillverkning förekommer 
(Svensk Solenergi, 2014). Reningen av kiseln och själva processen är till viss del 
energikrävande och energin som används idag härstammar till stor del från fossila bränsle. 
(EPIA, 2014). Trots det så visar det sig i LCA (livscykelanalyser, EPIA, 2014) att 
tillverkningens påverkan på miljön är ekvivalent med konventionella utsläpp för de första 5 
årens elenergi från solpanelen. Kisel är ett av jordens vanligaste ämnen och det är inte (idag) 
något problem att rent materialmässigt framställa tillräckligt med solceller för att täcka 
jordens energibehov (Naturhistoriska Riksmuséet, 2014). 
 

1.3.3 Tunnfilm (Amorfa Kiselsolceller) 
 
Som tidigare nämnt läggs här mindre vikt på tunnfilms solceller då de utgör en mindre del av 
marknaden men de är likväl viktiga att ta med då utvecklingen på området går fort framåt och 
cellerna har vissa fördelar mot kristallincellerna. 
 

1.3.3.1 Teknik & Verkningsgrad 
 
Tunnfillmsceller får sitt namn då de bygger på en mycket tunn film av ett halvledarmaterial 
(några mikrometer tjockt) läggs mellan billiga och lämpliga material (ex. glas). Det finns en 
rad olika halvledare med varierande egenskaper och förkortningar som TF-Si, CdTe, CIGS 
etc. som kan användas men då denna rapport fokuserar på kristallina celler behandlas dessa 
inte närmare i sina egenskaper (Uppsala universitet, 2014).  
  
Trotts positiv utveckling har dessa celler fortfarande lägre modulverkningsgrad än kristallina 
celler och idag uppgår tunnfilmscellers verkningsgrad till mellan 5 % och 13 % (EPIA, 2013). 
 

1.3.3.2 Tillverkning & Resurser  
 
Den mycket tunna filmen gör materialåtgången mindre och följaktligen panelerna lite billigare 
i inköp (Svensk Solenergi, 2014) än för kristallina celler. Dock är tillverkningen ännu 
avlägsen då europeisk marknad nyligen börjat utforska tunnfilmsceller. Den största delen av 
tillverkningen återfinns i Kina. 
  
En del av de halvledarmaterial som idag används i forskningen är ovanliga i jordskorpan 
(exempelvis: indium (In) & Gallium (Ga)) och även om det idag inte utgör ett problem så 
skulle jordens resurser kunna bli begränsande för vissa cellers tillväxt på marknaden (Uppsala 
universitet, 2014). 
 

1.3.4 Underhåll 
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Solpanelernas verkningsgrad är beroende av många faktorer som kräver underhåll. Ett 
snötäcke kan minska effektiviteten, men om det är heltäckande slår det ut systemet och ingen 
el genereras och behöver därför tas bort för att bibehålla produktionen (Energimyndigheten, 
2014), ofta utgör inte detta ett problem om solcellerna är monterade med vinkel > 33 grader 
(Energimyndigheten, 2014, bilaga 1). Inte heller nedsmutsning i form av pollen, 
luftföroreningar, fågelspillning etc. utgör något större problem då regn och snösmältning i 
stort sett sköter all rengöring (Solens Energi, 2014 och Svenska bostäder, 2014). Ett 
standardprotokoll innehåller oftast kontroll av kringliggande miljö (ifall vegetation skuggat 
anläggningen), slitage på monteringen, elsystemets funktioner, m.m. Ett serviceprotokoll från 
aktören Direct Energy AB kan återfinnas i bilaga 2. 
 

1.3.5 Livslängd och Garanti 
 
Modultillverkare lämnar i dagsläget verkningsgradsgaranti på minst 20 år för solpaneler vilket 
implicerar en livslängd överstigande 30 år för moderna solceller (Solens Energi, 2014). 
Aktörer som erbjuder kompletta lösningar mot kund har dessutom alltid en garanti på helheten 
efter att installation är färdigställd, denna varierar beroende på företag men uppgår oftast till 5 
år (Direct Energy AB, 2014), bilaga 3 visar ett standardkontrakt som företaget Direct Energy 
AB överlämnar till kund. 
 

1.3.6 Återvinning 
 
Solcellerna är enkla att återvinna och den absoluta majoriteten av materialen kan återanvändas 
(EPIA, 2014). Återvinningen/Skrotningen utgör en liten del av klimatpåverkan i LCA som 
synes i figur 7 nedan. 

 

Figur 6 – Solcellsanläggningens klimatpåverkan (koldioxidutsläpp) 
(EPIA, 2014) 
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1.3.7 Växelriktare & Panelers sammankoppling 
 
Då solpanelerna var för sig lämnar liten effekt sammankopplas panelerna genom 
seriekoppling i “strängar” med spänning om maximalt 1000 V men normalt runt 500 V 
(beroende på vilken växelriktare som används). Dessa strängar parallellkopplas och matas 
sedan in i växelriktare (Solens Energi, 2014). I energiutvinningen av solel för användning i 
det fasta elnätet är växelriktaren oumbärlig, dels omvandlar den solcellernas likström till 
växelström med rätt specifikationer (spänning och frekvens) men den ser även till att 
solcellerna håller sig på optimal spänningsnivå för att maximera verkningsgraden. Denna 
funktion kallas maximum power point tracker (MPPT), och går ut på att styra inkommande 
DC-spänning efter punkten på modulens IV-kurva (kurva som visar relationen mellan ström 
och spänning) som ger maximal verkningsgrad (Energimyndigheten, 2014, bilaga 1), exempel 
på sådan kurva syns nedan i figur 8. Även överföringen till elnätet sköts av växelriktaren som 
därmed bestämmer huruvida nettoflödet från anläggningen (fastigheten) är positivt eller 
negativt. Dagens växelriktare har en mycket hög verkningsgrad uppemot 99 % vilket ger god 
tillförlitlighet vid modulering av ett solcellssystem (SMA, 2014). 
 

 

 
Figur 7 – IV-kurva. Kurvan P(U) anger effekt som funktion av spänning. (SolElprogrammet, 2014) 

 
Fel på växelriktare är ofta ansett som den största felfaktorn i solcellsanläggningar och man 
installerar därför flera mindre växelriktare istället för en stor (för att ha en buffert om en går 
sönder) (Svensk Solenergi, 2014). Livslängden hos växelriktare beräknas normalt till ca 15 år 
(Svensk Solenergi, 2014), leverantörerna lämnar i regel en garanti på runt 5 år 
(Energimyndigheten, 2014). 
 

1.4 Distribution av utvunnen energi 
 
För att tillgodoräkna sig elen från solceller finns olika tekniker, men för distribution av elen i 
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stadsmiljö med ett redan etablerat elnät, som i Stockholm, är det bara tekniken med 
växelriktare mellan solanläggningen och det gemensamma elnätet som är aktuell. Denna så 
kallade nätanslutna teknik gör det möjligt för energiutvinningen att ske och distribueras med 
minimala energiförluster och minimal kostnad (Solens energi, 2014 och Energimyndigheten, 
2014). För mindre bebodda områden eller områden med mindre utvecklad infrastruktur hade 
en mer tekniskt utförlig studie kring olika distributionstekniker behövt göras, men då denna 
rapport syftar till solcellers nytta i Stockholms kommun tas detta inte i beaktning. 
 

1.5 Praktiskt kring montering av solceller 
 

Praxis vid montering är att montagepaketen säljs av separata aktörer och består oftast av 
enklare ställningar som kan anpassas efter behov, kostnaden varierar beroende på 
materialvalet (rostfritt stål, aluminium, etc.) men utgör inte en större del av 
investeringskostnaderna (Svenska bostäder, 2014). 

Det finns idag få begräsningar som hindrar fastighetsägaren att montera solceller på sitt tak. 
Vid montering på K-märkta byggnader eller vid ändring av takvinklar/fasad/principiellt 
utseende av byggnader i centrala miljöer som Stockholm, kan det komma att krävas bygglov 
och i sällsynta fall tillstånd från energimyndigheter (Svenska bostäder, 2014). Detta ses dock 
som ett mindre problem då solceller inom Stockholm huvudsakligen kan komma att monteras 
på tak, där de vanligtvis inte utgör vare sig ett tekniskt eller ett estetiskt problem. 

Monteringen av solpanelerna sker oftast på metallskenor där paneler fastsättes till dessa m.h.a. 
s.k. klammers (dessa kläms fast på skenorna). Detta underlättar montering, och eventuell 
omplacering i framtiden, och kan oftast utföras av en enskild individ med de enklaste 
verktygen. Metallskenorna i sig höjer upp panelerna från monteringsytan och lämnar därmed 
gott med utrymme för tillkommande kablage att placeras enligt branschmässig standard 
(Intersol, 2014, bilaga 4). 
 

1.5.1 Anslutning av växelriktare till elnät 
 
Det finns föreskrifter som måste uppfyllas kring elsäkerheten när växelriktare ansluts till 
elnätet, jordning, skydd mot överspänning, extern AC-brytare och liknande 
säkerhetsförebyggande lösningar (SolElprogrammet, 2014). Detta måste utföras av en behörig 
elektriker. I praktiken kompliceras anslutning till elnätet pga. avtal med elleverantörer vilka 
ställer olika krav för att få “mata” in el på elnätet vilket gör detta svårt för privatpersonen som 
vill ha solceller (Uppsala universitet, 2014). Dessa avtal är dock av mindre problem för större 
anläggningar och stat som är de frekventa aktörerna på Stockholms innerstads 
fastighetsmarknad. Många aktörer har på senare tid sett detta som “goodwill”, ett sätt att locka 
kunder på. Vattenfall är en aktör i mängden som köper överskottsel, om man uppfyller 
bolagets specifika krav (varierar med bolag), för 1 kr utöver spotpriset på Nordpool 
(Vattenfall, 2014) och genom detta uppmuntrar till förnybar energi.  
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1.6 Ekonomi 
 
Genom tiderna har ekonomin kring solceller utvecklats och det sker mycket under rubriken 
ekonomi som är viktigt att beakta vid planeringsstadiet av solelsprojekt. Detta gäller dels 
kostnader för inköp men även aktuella subventioneringar som stat och län erbjuder som 
stimuli för solel i samhället. Viktigt under denna rubrik blir följaktligen ordet aktuellt och 
läsare av denna rapport bör ta i beaktning att den skrevs under våren 2014.  
 

1.6.1 Kostnader & Direkta intäkter 
 
Priserna för solpaneler har drastiskt sjunkit över det senaste decenniet och granskning av pris 
per watt toppeffekt (Wp) är branschmässig standard. Kostnadsutvecklingen genom åren för 
installerad watt toppeffekt granskas i figur 9 där den sluttande trenden är väl synlig.  

 
 
 
Ytterligare ett tydligt exempel på kostnad för solenergi ses i inköpspriset för en solcellspanel 
av modell Yingli 245W (figur 8) som uppgår till ca 6 kr/Wp och kostnaden i dagens läge för 
ett komplett och installerat solcellspaket med samma modell av panel uppgår till 15 k kr/Wp 
(Direct Energy, 2014). I detta ses att det finns en ren monteringskostnad med tillbehör och 
växelriktare på ca 9 kr/Wp. Priserna på solpaneler har sjunkit med ca 20 % varje gång 
försäljningen av solpaneler dubblats under de senaste 30 åren (EPIA, 2014). 
 
Gällande det nödvändiga underhåll som diskuterats tidigare är det vanligt att underhållsavtal 
(av längre varaktighet) tecknas (Svenska Bostäder, 2014). Kostnaden för ett underhållsavtal 
uppgår typiskt till ca 65 kr/m²/år (Lars Hedström, Direct Energy, 2014).  
 
Växelriktare finns i många modeller med olika toppeffekt och i såväl enfas som trefas. En 
representativ och vanligt rekommenderad (Direct Energy, Vattenfall 2014) växelriktare är 
SMA tripower 10000TL (tabell 6).  Den hanterar 10 kWp och arbetar på 3 faser med flera 
MPPT ingångar vilket gör det smidigt att designa ett system runt den (slingorna med paneler 
kan vara olika långa).  
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Figur 8 – Modulkostnad i kr mellan år 2003 och 2014 
(IEA rapport sid 21 och Civic Solar, 2014) 
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Schablonmässigt kan man vid överslagsräkning anta att dagens kristallina celler med tidigare 
omskriven verkningsgrad generarar ungefär 900-1000 kWh per år och kWp (Lars Hedström, 
Direct Energy, 2014). Detta förutsätter fördelaktig takyta (enligt stycket tidigare i 
avhandlingen, 1.3.1.1).  
 
För att uppskatta inkomst är ett alternativt elpris nödvändigt. Det elpris som konsumenter idag 
betalar består av en fast nätavgift, en rörlig elkostnad inkluderat elcertifikatet och energiskatt 
på den rörliga elen. Avslutningsvis läggs moms på helheten. Alternativkostnaden vid solel är 
dock inte hela elkostnaden då den fasta nätavgiften inte kan undvikas (förutsatt att inte 
anläggningen är självförsörjande) utan endast den rörliga biten. Denna uppgår enligt tabell 1 
till 0,96 kr/kWh inklusive skatt och moms.  
 
Tabell 1 – Elpris (medelvärde över ett år) inklusive skatt och moms 
(SCB, 2014 och Svensk Energi, 2014) 

Typkund Enhet Medelvärde 

Medelvärde 
inkl. 

skatter 

Lägenhet 
 

[kr/kWh] 0,48 0,96 
Villa utan elvärme [kr/kWh] 0,40 0,87 
Villa med elvärme [kr/kWh] 0,37 0,82 
Jord- och skogsbruk [kr/kWh] 0,36 0,81 
Näringsverksamhet [kr/kWh] 0,35 0,80 
Småindustri [kr/kWh] 0,35 0,80 

Skatt Enhet Pris 

Elskatt [kr/kWh] 0,29 

Moms på elpriset % 25,00 
 
 
Elcertifikat är ett ekonomiskt stöd för producenter av förnybar el och innebär att producenter 
av förnybar energi kan få ersättning av staten per producerad MWh under anläggningens 
första 15 år i drift. Denna ersättning lämnas i form av elcertifikat som producenten sedan 
säljer på en öppen marknad. Köpare blir elbolag och större konsumenter som av staten är 
pålagda ett krav att köpa en viss mängd elcertifikat per år (motsvarande en viss del av 
konsumtionen/försäljningen) (Energimyndigheten, 2014).  För närvarande uppgår 
elcertifikatens värde till ca 170 kr/MWh (SKM, 2014).  
 
Solenergi har även signifikanta indirekta vinster, tillverkningen av solcellspaneler uppskattas 
ha skapat 265000 jobb i Europa och med potential att växa upp till 1 miljon år 2020 om den 
förväntade ökningen av energibehov tas i beaktning (EPIA, 2014). 
 

1.6.2 Subventioneringar 
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Sedan 2009 kan ett statligt stöd för installation av solceller erhållas vilket riktas till både 
privatpersoner och företag (Energimyndigheten 2014). Regeringen har för perioden 2013-
2016 avsatt 210 miljoner kronor (nationellt) för att stödja byggandet av solcellsanläggningar, 
detta för att bidra till det allt större behovet som finns i att skala ner på behovet av fossila 
bränslen. Det statliga stödet omfattar alla former av nätanslutna solcellssystem, det bör dock 
nämnas att installationen skall vara slutförd senast 31 december 2016. 
 
Enligt Svensk lag kan stöd för kostnader gällande upprättande av solcellsanläggning ges med 
upp till 35 % av investeringskostnaden. Det finns dock ett tak på subventionen som uppgår till 
högst 1.2 Mkr per anläggning (Svensk författningssamling 2009:689). 
 

1.6.3 Garantier & Reparationsfond 
 
Som sett ovan finns det på grund av panelernas långa livslängd ingen nämnvärd 
reparationskostnad gällande dessa. Däremot är växelriktarnas livslängd uppskattad till 15 år 
(Direct Energy, 2014) varpå man bör räkna in ett byte av dessa efter halva anläggningens 
livstid. 
 
Solcellerna är som tidigare nämnt enkla att återvinna och pga. de vanliga materialen återfinns 
inget nämnvärt restvärde vid återvinningen (Direct Energy, 2014). Däremot kan eventuellt 
restvärdet täcka nedmonteringen av anläggningen (Bength Stridh, 2014).  
 

1.7 Beräkningsmetoder 
 
Analysen i denna avhandling är beroende av några huvudsakliga modeller för analys. För att 
göra en riktig fallstudie tas hjälp av det tekniska simuleringsprogrammet PVsyst och för den 
ekonomiska analysen i studien brukas två metoder vid investeringskalkylering: 
Nuvärdesmetoden och Payoff metoden.  
 

1.7.1 PVsyst 
 
PVsyst Photovoltaic Software är en programvara för att simulera en specifik 
solcellsanläggning i en bestämd miljö. Genom insamlad data om solinstrålning, solstånd och 
temperatur för den specifika miljön under en längre tid kan programmet, förutsatt kända 
tekniska specifikationer för anläggnigen (paneler, växelriktare och kablage), simulera 
anläggningen i drift. Hänsyn tas till samtliga parametrar så som monteringsvinkel, väderstreck 
och eventuell skuggning från skorstenar och taknockar. Programmet presenterar resultatet i 
tabeller och grafer som efterfrågas. Några exempel är produktion, verkningsgrad och IV-
grafer (enligt tidigare).  

Programmet har även möjlighet att optimera diverse valbara parametrar så som fast 
monteringsvinkel och presentera effekten som optimeringen har på anläggningens prestanda i 
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absoluta tal.   
 

1.7.2 Nuvärdesmetoden 
 
Metoden bygger på att beräkna nuvärdet av de framtida in- och utbetalningar för en 
investering. Nuvärdet, värdet i dagens läge, av en framtida betalning är lägre än det hade varit 
om samma betalning skett idag. Tiden tills då betalningen sker och den använda kalkylräntan 
avgör hur mycket betalningens nuvärde (NV) är.  
 

𝑁𝑉 =  
𝐼𝑛𝑣

(1 + 𝑝)𝑛 (1) 

 
Där Inv står för investeringskostnad, p för kalkylräntan och n för antalet år investeringen beräknas 
över. 
 
Metoden är grundlig och hänsyn tas till eventuella restvärden och inbetalningar som sker 
under investeringstiden, den kan däremot vara tidskrävande vid invecklade och långa 
investeringar men ger ett bra underlag för investeringsbedömning. Om nuvärdet är positivt är 
investeringen bra, om flera investeringar med positivt nuvärde finns att göra där man inte har 
möjlighet att genomföra dem alla, väljer man att genomföra de investeringar som tillsammans 
genererar det högsta nuvärdet (E. Olsson 2004). 
 

1.7.3 Payoff-metoden 
 
Metoden anger hur lång tid det tar tills investeringen är intjänad baserat enbart på in och 
utbetalningar som sker. In och utbetalningar summeras och när nettot är noll anses 
investeringen återbetalad. Genom att se vid vilket år detta inträffar ger metoden ett snabbt 
men väldigt grovt underlag för investering där ingen hänsyn tas till eventuella restvärden eller 
kalkylränta (E. Olsson 2004). 
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2 Problemformulering och Mål 
 

Att granska solcellernas potential i att uppnå ett fossilbränslefritt Stockholm år 2050 samt att 
tekniskt och ekonomiskt analysera en installation av solceller på en specifik byggnad i staden, 
för att med denna information kunna dra tekniska och ekonomiska slutsatser. 
  

2.1 Problemformulering 
 
- Kan Stockholm stads mål om att bli fossilbränslefritt uppnås med hjälp av solel?  
- Är det ekonomiskt lönsamt för privatpersoner och företag att installera solel i Stockholm?  
 

2.2 Avgränsning 
 
Ovan frågeställning kan kräva ett oändligt stort underlag för att besvaras fullständigt, men i 
denna rapport har arbetet avgränsats till ett mer generellt utlåtande och beräkningar gällande 
Stockholms elbehov som kommer från fossilbränsle och den nödvändiga mängd solpaneler 
för att täcka det. Vidare görs en teknisk och ekonomisk fallstudie av en specifik anläggning. 
Dessa data och resultat generaliseras sedan över Stockholm under slutet av avhandlingen med 
ett antal antaganden. Resultatets relevans och signifikans tas fram genom en känslighetsanalys 
av modellen där avgränsningen och antagandens påverkan tas i beaktning.  
  
En viktig teknisk avgränsning är att denna rapport kommer att fokusera på solceller och inte 
på värmefångare eller annan utvinning av solenergi.  
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3 Metod  
 

Metoden indelas som synes i figur 9 i två delar (blå, grön) där den ena delen fokuserar på 
Stockholms stads energiomsättning och den andra på en specifik fallstudie, nybygge av en 
solelsanläggning på Södra Agnegatan 28. Metoden påbörjas med insamling av relevant data 
för respektive studie (ex. elpris & energianvändning respektive takvinkel och väderstreck), en 
del indata gäller för båda beräkningarna. Därefter görs beräkningar så som energibehov 
respektive investeringskostnad vilka sedan presenteras i resultaten innan de olika delarna möts 
i känslighetsanalysen och slutsatserna. Allt i enlighet med flödesdiagrammet. Antaganden 
som görs tas upp under respektive delområde.  
 

3.1 Stockholms stad 
 
Granskningen av Stockholms kommun sker med en del antaganden, inledningsvis läggs fokus 
på behovet av el som fanns vid senaste uppmätta tidpunkten, år 2011, och i kombination med 
uppskattat värde på energinstrålning per kvadratmeter i kommunen blir målet att erhålla ytan 
som krävs för att täcka energibehovet. Då Stockholms kommun är väl bebyggd syftas yta 
framöver till takyta på redan befintliga fastigheter. Eftersom fokus ligger kring tekniska 
möjligheter snarare än ekonomiska granskas bara behovet av yta, den ekonomiska aspekten 

Figur 9 – Flödesdiagram över metod 
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behandlas i nästa kapitel. Detta utgör utgångspunkten för analysen. 
 

 

3.1.1 Energibehov 
 
Stockholmarnas elbehov granskas i form av slutlig användning, hela tillförseln antas inte ha 
sitt ursprung från Stockholms kommun. Som tidigare nämnt är det 3 % av Sveriges 
energibehov som härstammar från icke-förnybara källor. Denna andel blir grunden till 
beräkningen av hur mycket av elproduktionen som täcks genom fossila bränslen. Tabell 2 
visar Stockholm kommuns slutliga användning av bränsletypen el sorterat efter 
förbrukarkategori. 
 
Tabell 2 – Slutanvändning av el inom Stockholms kommun.  
(SCB, 2014) 

Slutanvändning 
Bränsletyp: El År: 2011 Region: 0180 Stockholm 

Förbrukarkategori Värde [MWh] 
Jordbruk, skogsbruk, fiske 3629 
Industri, byggverks. 463158 
Offentlig verksamhet 524946 
Transporter 538875 
Övriga tjänster 4196512 
Småhus 576064 
Flerbostadshus 1247677 
Fritidshus 6134 
Summa 7556995 

 

3.1.2 Solel 
 
För att kunna använda det nämnda energibehovet för att ta fram underlag på hur stor yta 
solceller staden behöver måste flera faktorer generaliseras. Tidigare nämnda modeller av 
solpaneler antas användas vid installation av solceller och specifikationerna kring dessa listas 
i tabell 3. 
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Tabell 3 – Tekniska specifikationer för solpaneler och växelriktare samt antaganden kring takyta och solinstrålning 
(Yingli Solar, 2014 och Direct Energy, 2014 samt Lars Hedström & Bengt Strid, 2014)  

Specifikation solpanel Enhet Värde 
Bredd [mm] 990,00 
Höjd [mm] 1650,00 
Area [m²] 1,63 
Toppeffekt [kWp] 0,25 
Verkningsgrad [%] 16,80 
   
Antaganden kring dagens energianvändning   
Genererat, kvot per år [kWh/kWp/år] 900,00 
Dagens energibehov [MWh/år] 7556995,00 
Kvot energi från fossila bränsle [%] 3,00 
Dagens energibehov täckt med fossila bränsle [MWh/år] 226709,85 
Tillgänglig takyta Stockholm [m²] 132000,00 

 
Här återfinns alla nödvändiga faktorer i beräkningen av Stockholms ytbehov. Antaganden 
görs vid kvoten genererad kWh/kWp/år, denna siffra väljs till den lägsta i spannet givet av 
företaget Direct Energy AB enligt tabell 3. 
 
Uträkningarna utförs enligt följande ekvationer: 
 

𝑇𝑜𝑝𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑣𝑚 =  
[𝑘𝑊𝑝]
[𝑚2]

 (2) 

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑣𝑚 𝑝𝑒𝑟 å𝑟 = �
𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑊𝑝 ∙ å𝑟�
∙ �
𝑘𝑊𝑝
𝑚2 � = �

𝑘𝑊ℎ
å𝑟 ∙ 𝑚2� (3) 

𝐵𝑒ℎ𝑜𝑣 𝑎𝑣 𝑡𝑎𝑘𝑦𝑡𝑎 = �
𝑘𝑊ℎ

å𝑟 � �
𝑘𝑊ℎ

å𝑟 ∙ 𝑚2�� = [𝑚2] (4) 

𝑀ö𝑗𝑙𝑖𝑔 𝑒𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟 å𝑟 = [𝑚2] ∙ �
𝑘𝑊ℎ

å𝑟 ∙ 𝑚2� = �
𝑘𝑊ℎ

å𝑟 � (5) 

 

3.2 Fallstudie - Södra Agnegatan 28 
 
Fastigheten Valnöten 1 ligger i hörnet Södra Agnegatan 28 - Bergsgatan 23 på Kungsholmen 
och är en andelsrätt där ägare med olika intressen har sina boenden och verksamheter. I 
fastigheten finns 2 trappuppgångar med totalt 28 lägenheter, 1 kontor och 4 lokaler. Som 
hörnfastighet har fastigheten takytor åt samtliga väderstreck.   
  

3.2.1 Elbehov 
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Fastighetens elbehov kan delas upp i det elbehov som enskilda andelsägare har och det behov 
som fastigheten som helhet har. Fastighetselen som är gemensam och den mest aktuella att 
täcka om huset skulle välja att investera i solceller går till belysning i trappuppgångar, hissar, 
tvättstuga och cirkulationspumpar.  
 
Förra året uppgick fastighetens elbehov över året till 11.8 MWh fördelat enligt tabell 4. 
(Margareta Meyer, förtroendevald, Valnöten 1, 2014)  
 
Tabell 4 – Elförbrukning för Valnöten 1 under ett år (Margareta Meyer, 2014) 

Månad:  
nov-

11 
dec-

11 
jan- 

12 
feb- 

12 
mar-

12 
apr-

12 
maj-

12 
jun-

12 
jul-
12 

aug-
12 

sep-
12 

okt-
12 1 år  

Förbrukning 
[kWh]: 

-
1188 

-
1188 

-
1072,5 

-
1072,5 

-
1061 

-
1061 

-
840,5 

-
840,5 

-
755,5 

-
755,5 

-
970,5 

-
970,5 

-
11776 

 
Detta skall sedan komma att jämföras med produktionen från anläggning för att undersöka till 
vilken nivå fastigheten kan bli självförsörjande. 
 

3.2.2 Teknik  
 
På inrådan av Direct Energys VD, Lars Hedström och m.h.a. simuleringsprogrammet PVsyst 
har komponenterna för anläggningen och positioneringen valts inom denna fallstudie. 
Komponenterna är inte alltid de med högst verkningsgrad på marknaden, men gemensamt för 
dem är att de är av den senaste tekniska generationen samt att de bedöms som den bästa 
avvägningen mellan pris och produktion. 
 

3.2.2.1 Positionering 
 
En viktig del av solcellernas verkningsgrad utgörs av dess positionering vilket diskuterats 
tidigare. Södra Agnegatan 28 har en takyta om ca 220 m² i nästan rakt söderläge (11° mot 
sydväst) där takvinkeln är runt 30°. Som synes i figur 10 så finns endast några skorstenar och 
sotarstegar på taket men inget övrigt som skuggar och den planerade modularean om 196 m² 
förväntas placeras på ett sådant sätt att skuggning undviks helt.  
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Figur 10 – Satellitbild över Valnöten 1 med ram för aktuell takyta 
(Google Maps, 2014) 

Fastigheten har enligt figur 10 andra takytor där solceller skulle kunna placeras, men då 
fastighetens ekonomi redan belastas hårt (Margareta Meyer, Förtroendevald Valnöten 1, 
2014) har avgränsningen att endast titta på den mest fördelaktiga takytan gjorts i denna 
fallstudie. Det är dock fullt möjligt att senare installera solceller på de resterande takytorna.  
 

3.2.2.2 Solpaneler 
För fastigheten bedömdes att större paneler av typen polykristallint kisel skulle användas. 
Solpanelerna i denna fallstudie har valts till Yingli Solar, modell YL245P-29b med 
specifikationer enligt tabell 3. Dessa är lättåtkomliga och har en hög verkningsgrad om 16,8 
%, de är även populära på den svenska marknaden sedan tidigare vilket gör installationen 
mindre problematisk och billigare. Totalt används 120 paneler som seriekopplas i slingor 
enligt nedan. 
 

3.2.2.3 Växelriktare 
Växelriktarna har en toppeffekt om 10 kWp vardera och arbetar på 3 faser med flera MPPT 
ingångar vilket gör dem lämpliga för anläggningen. 
 
Tabell 5 – Specifikation för växelriktare och takyta Södra Agnegatan 
(SMA, 2014 och Stockholms Stad, 2014) 

Specifikation Enhet Värde 
Toppeffekt per växelriktare [kWp] 10,00 
Verkningsgrad (växelriktare) [%] 98,10 
Tillgänglig takyta Södra Agnegatan [m²] 200,00 
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3.2.2.4 Simulering  
I detta avsnitt behandlas programmet PVsyst användargränssnitt till stor del. Då 
programvaran är på engelska är således skärmdumpar från detta på engelska men de införda 
värdena förklaras i text. PVsyst simulerar ett nätanslutet system enligt figur 11 m.h.a. 
metereonomdatan från vald väderstation.  

 

Figur 11 – Solcellanläggningens uppbyggnad i PVsyst 

 
För att utföra simuleringen väljs aktuell väderstation (SE-Stockholm) enligt figur 12 som är 
närmast den valda positionen, i denna figur kan även de parametrar som programmet tar 
hänsyn till ses (instrålning, temperatur och vindhastighet).  
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Figur 12 – Val av väderstation samt intagna parametrar i PVsyst 

 

De aktuella panelerna och växelriktarna matas in tillsammans med information om montering 
i PVsyst. Här dimensioneras systemet och antal paneler väljs beroende på yta som skall täckas 
eller effektkrav. Antal slingor och seriekopplade paneler per slinga väljs även här, så att 
utbytet maximeras och så att växelriktarna används till fullo (Pnom ~ 1 och därmed ingen 
”overload loss” skall förekomma). På den primära ingången parallellkopplas 2 slingor om 15 
solpaneler för varje växelriktare och på den sekundära ingången körs 1 slinga om 10 paneler 
per växelriktare vilket ses i figur 13. I samma figur ser vi även att anläggningen i detta fall 
kräver 3 st. växelriktare av ovan nämnda typ för att köra de 120 panelerna. 
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Figur 13 – Insättning av anläggningsparametrar och bestämning av konfiguration i PVsyst 

 
Vidare anges panelernas monteringsläge enligt figur 14 där väderstreck och takvinkel matas 
in samt att PVsyst låter användaren optimera monteringsvinkeln om detta är möjligt. I detta 
fall skall panelerna på enklast möjliga vis monteras på taket varpå värdena för lutning och 
väderstreck är de givna i avsnitt 3.2.2.1. I PVsyst bekräftas även den optimala 
montagevinkeln om 45° som diskuterades i avsnitt tidigare.  
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Figur 14 – Insättning av monteringsvinkel (tilt) och väderstreck (azimuth) 

 

Efter att ovan är inmatat är PVsyst redo att simulera anläggningen (eventuell skugga behöver 
även programmeras om sådan förekommer). 
 

3.2.3 Ekonomi 
 
I denna avhandling utgör en nuvärdeskalkyl tillsammans med en uträkning av paybacktid 
grunden för analysen. För att kunna utföra kalkylerna som behandlats i 1.8 räknas det på 
utgifter och inkomster innan kalkylen utförs. En motivering av kalkylräntan återfinnes även 
nedan.  
 

3.2.3.1 Utgifter 
 
Utgifterna för installation av solceller kommer i form av följande poster: 

 

● En helhetstäckande investeringskostnad 
● Kostnaden att köpa in ny växelriktare 
● Underhållskostnader 
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● Nedmonteringskostnad 
 

Den helhetstäckande investeringskostnaden utgör den stora biten, denna generaliseras till att 
täcka ett standardpaket (Direct Energy, 2014) med solpaneler och växelriktare nämnt i 
kostnadsexempel under avsnitt 3.1.2 samt allt därikring inklusive montering. Detta räknas om 
till kr/m², för enlighet med investeringskalkyleringen, enligt följande: 

𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑣𝑚 = �
𝑘𝑟
𝑘𝑊𝑝�

�
𝑚2

𝑘𝑊𝑝
�� = �

𝑘𝑟
𝑚2� (6) 

 

Tidigare granskning av garantier och hållbarhet gav att växelriktare kommer att behöva bytas 
ut efter 15 år och dess kostnader per styck bör tas i beaktning. Även underhåll bör tas med i 
investeringskalkylen, samtliga kostnader anges i nedanstående tabell 6. Sist nämns 
nedmonteringskostnaderna, dessa anses enligt tidigare nämnt vara små nog att kunna kvittas 
helt mot intäkterna från återvinning av bl.a. kisel i panelerna. 

Tabell 6 - Anläggningskostnader (Utgifter)  
(Direct Energy, 2014 och SolEL-DALBY, 2014) 

Modul: Yingli Solar YL245P-29b 
Växelriktare: SMA tripower 10000TL 
Specifikation Enhet Värde 
Installationskostnad (nyckelfärdigt) [kr/kWp] 15000,00 
Underhållskostnad [kr/m²] 65,00 
Subventionering av installation [%] 35,00 
Kostnad växelriktare [kr] 24990,00 

 

3.2.3.2 Inkomster 
 
Under anläggningens livslängd förekommer inkomster som förhoppningsvis kommer att 
överväga utgifterna. Inkomsterna som är applicerbara på detta projekt kommer i form av 
följande poster: 

 

● Inkomster från subvention vid investering 
● Alternativkostnaden för den el som produceras och som förbrukas av huset 
● Intäkter från den el som säljs ut på nätet 
● Intäkter från elcertifikat baserat på produktion under de första 15 åren.  

 

Samtliga av dessa poster har behandlats tidigare i stycke 1.7 men återges härunder kort i 
tabellform (tabell 7) för överskådlighetens skull.  
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Tabell 7 – Intäkter från solcellsanläggning 
(Svensk Energi, 2014 och SKM, 2014)  

Intäkter från solcellsanläggning 
Specifikation Enhet Värde 
Rörligt elpris inklusive skatter [kr/kWh] 0,96 
Elcertifikat [kr/kWh] 0,17 

 
 

3.2.3.3 Kalkylvariabler 
 
För denna avhandling används en real kalkylränta om 7 % vid investeringskalkyl och 
inflationen är uppskattad till 2 % då detta är riksbankens styr mål (Riksbanken, 2014). 
Kalkylräntan för en organisation som planerar en investering baseras på ett antal faktorer. 
Dels den kapitalkostnad som investeringen medför, om pengarna lånas utgör de en högre 
kapitalkostnad än om de finns på kontot. Därtill kommer investerarnas avkastningskrav på 
investeringen och det riskpremium som dessa kräver.  

 

En anläggning likt denna har i stort sätt ingen risk att ta hänsyn till då försäkringar för 
fastigheten i kombination med tillverkarnas garantier täcker eventuella haverier. I en 
andelsrätt ansvarar varje delägare för sin andel i fastigheten och alternativen för finansiering 
blir följaktligen: 
 

1. Att fastigheten tar upp ett lån knytet till respektive andelsägare och andel.  
2. Att varje andelsägare skjuter in kostnaden för investeringen från privata medel. 

 

Det första alternativet vore det logiska för fastigheten då det skulle medföra att investeringen 
amorteras löpande samt att lånet står på fastigheten och alltså de aktuella ägarna av andelarna 
även i framtiden då ägarbyten sker. Hur som så har det historiskt visat sig vara svårt att uppta 
lån i andelsrätten då 100 % av andelsägarna måste enas vilket sällan är en möjlighet. I 
praktiken så är därför alternativ två den mest troliga finansieringsformen och andelsägarna 
kommer troligtvis kräva en hög avkastning för att kompensera för möjligheten att de säljer 
lägenheten innan investeringen är återbetald. Med detta som motiveringen väljs kalkylräntan 
till ~4% över gemene mans rörliga ränta för kapital. 
  

3.2.3.4 Ekonomisk kalkyl 
 
Investeringskalkylen syftar till att ge delägarna insikt i solels potential för fastigheten och 
motivera dem att skjuta till pengarna för investeringen. Det är därför viktigt med 
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lättförståeliga analysverktyg och nuvärdeskalkylen samt payoff förväntas ge ägarna insikten 
som krävs.  

Nuvärdesmotoden 
Anläggningens kostnader och intäkter år för år ställs upp i Excel varpå nuvärdet för respektive 
års netto beräknas enligt (1) angiven i 1.8.2. Dessa nuvärden summeras sedan för att få ut 
resultatet av kalkylen. Den fulla tabellen med nuvärdesberäkningar återfinns som bilaga 5 
under Appendix.  

Internränta  
Internräntan är den kalkylräntan för vilken investeringens nuvärde blir noll. Denna är 
följaktligen svår att räkna fram utan itereras fram genom Excels funktion “IRR”. Det går även 
att prova sig fram till internräntan genom att ändra kalkylräntan i nuvärdestabellen tills dess 
att nuvärdet för investeringen blir noll, formel återfinns nedan: 
 

𝐼𝑅: 𝐺𝐼 −�
𝐶𝑖

(1 + 𝐼𝑅)𝑖

𝑛

𝑖=1

= 0 (7) 

 
Där IR representerar internräntan, GI är grundinvesteringen, n antalet år investeringen går över, och C 
står för de löpande inkomsterna under åren (index i).  
  
Payoff-metod 
Payoff-tiden fås genom att se till vilket år då de totala intäkterna överstiger de totala 
kostnaderna för anläggningen.  
 

3.3 Känslighetsanalys 
 
Genom att variera olika variabler i uträkningarna ovan efter troliga värden ser vi hur 
resultaten varierar och kan därmed bedöma modellens känslighet för fel och resultatens 
rimlighet. 
 
Antaganden vid beräkningen av yta Stockholms kommun behöver för att täcka sitt 
energibehov beror främst av två variabler, ena är den tillgängliga takytan som enbart är en 
grov uppskattning och den andra är instrålningen per kvadratmeter i Stockholm. Dessa två 
uppskattningar varieras därför. 
 
Gällande fallstudien kring Södra Agnetgatan 28 finns det fler konkreta faktorer som kan leda 
till avvikelser i resultat. Som ovan nämnt är tillgänglig takyta och instrålningen stora faktorer, 
men då takyta, väderstreck, lokalisering samt takvinklar är konstanta variabler, och även 
byggstenar för PVsysts framtagning av instrålning, så bortses dessa variabler från att ändras. 
Fokusering sker på det ekonomiska planet, här spelar elpris, investeringskostnaden och 
kalkylräntan den stora rollen varpå dessa varieras i känslighetsanalysen för att se hur lönsamt 
det är för fastigheten att installera solceller. I investeringskostnaden ingår en subventionering 
som tidigare har nämnts, men då analysen är baserad på faktumet att installation sker i nutid 
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och procenthalten subventionering är låst till 35 % fram till slutet av 2016 anges denna som 
konstant i kalkylen. Andra faktorer som inflation och underhållskostnader antas vara 
konstanta av samma anledning som ovan. 
 
I tabell 8 visas de variabler som varieras samt mellan vilka värden denna variation sker. 
Variationen sker efter trovärdiga källors uppskattning, exempelvis investeringskostnad och 
takyta (Lars Hedström, Direct Energy). Solinstrålningen varieras enligt uppmätta värden över 
Sverige (figur 4, SMHI). De återstående variablerna såsom elpris och kalkylränta har störts 
enligt vad författarna av avhandlingen fann rimligt. I elprisets fall var detta +/- 5% medan 
kalkylräntan sattes inom spannet som anses företagsekonomiskt korrekt.   
 
Tabell 8 – Varierade variabler i känslighetsanalysen samt värden för dessa. 

Känslighetsanalys 
Variabel Undre Gräns Standard Övre gräns 
Solinstrålning [kWh/kWp/år] 800 900 1000 
Tillgänglig takyta [m²] 100000 132000 160000 
    
Investeringkostnad [kr] 13000 15000 17000 
Elpris [kr] 0.85 0.96 1.05 
Kalkylränta [%] 6 7 9 

 

4 Resultat och Diskussion 
 
Resultaten presenteras och diskuteras under respektive delområde, Stockholms stad och Södra 
Agnegatan 28. Diskussion sker för fortlöpande allteftersom resultaten presenteras och 
resultaten avslutas med en känslighetsanalys enligt 3.3. 
 

4.1 Stockholms stad 
 

Med metod enligt 3.1 och ekvationer (2)-(5) erhålls följande resultat. 

Tabell 9 – Erhållna resultat med hänsyn till inmatningsdata 

Resultat 
Specifikation Enhet Värde 
Behov av takyta [km²] 1,68 
Produktionsmöjlighet på tillgänglig yta [MWh/år] 17818,18 
Kvot möjlig produktion kontra behov [%] 7,86 
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Som kan skådas i tabell 8 så uppgår behovet av takyta till 1,68 km² vilket i jämförelse med det 
uppskattade värdet på ~0,13 km² (tabell 3), resulterar att det inte är möjligt att tillfredsställa 
Stockholmarnas energibehov (tabell 3) med den befintliga ytan. Om den befintliga ytan helt 
skulle täckas med valda solceller skulle det täcka 7,86 % av Stockholmarnas energibehov som 
härstammar från fossila bränslen. 

Till synes är kvoten av energibehovet som kan täckas av solel liten och även om den 
uppskattade takytan är osäker kan det konstateras att solceller inte är ett heltäckande alternativ 
i denna strävan mot fossilbränslefritt Stockholm 2050. 
 

4.2 Södra Agnegatan 28 
 

Efter simulering av utsatt anläggning erhålls att produktionen uppgår till ~29,3 MWh/år, 
fördelat under året enligt figur 15. Den fullständiga rapporten från simuleringen återfinns i 
bilaga 6. Då denna jämförs med fastighetens förbrukning enligt tabell 4 uppnås ett netto enligt 
figur 15. Som synes är detta nettoflöde till större delen av året positivt med en negativ 
avvikelse under vintermånaderna. Fastigheten är inte självförsörjande utan fortfarande i behov 
av tillskott från nätet. 

 

Figur 15 – Elförbrukning & produktion under ett år för Valnöten 1 med solceller 

Det positiva nettot under större delen av året bör bidra som argument i form av goodwill vid 
presentation av investeringen för delägarna. Data till figur 15 grundar sig på produktionen 
vilken simuleras till fullo i PVsyst samt den aktuella konsumtionen från fastigheten (vilken 
anses konstant), då PVsyst tar hänsyn till en större mängd variabler och mätningar vid 
kalkylering anses dessa resultat som de mest trovärdiga. Av denna anledning och av 
prioriteringsskäl har därför ingen känslighetsanalys gjorts kring detta. 
 
Med metod enligt 3.2 har nuvärde respektive paybacktid tagits fram. Tiden för återbetalning 
av investeringen är strax under 11 år i enlighet med figur 16. Då hänsyn tas till variablerna 

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

nov-11 jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 sep-12

kWh 

Elförbrukning & produktion 

Förbrukning Produktion Netto



-37- 
 

kalkylränta, inflation, elpris, byte av växelriktare, etc. (3.2.3) ger detta efter 30 år ett nuvärde 
på ~40,5 kkr. Internräntan för investeringen uppgår till ~8,43 %. Nuvärdeskalkylen 
presenteras i figur 17 och paybacktiden i figur 16. 

 

  Figur 16 – Paybacktid av investering 

 

Figur 17 – Nuvärde under 30 år för investeringen 

 

I figur 16-17 ses en avvikelse efter 15 år, denna beror på bytet av växelriktare som diskuterats 
tidigare. Nuvärdet är positivt med marginal vid utsatt kalkylränta om 7 %, denna ränta är som 
diskuterats satt för att locka till investering och högre än den räntan många företag räknar med 
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på sina investeringar. Internräntan speglar solcellernas ekonomiska potential även i ett land 
som Sverige och denna kan användas för att motivera till nyinvestering inom solceller även 
för andra fastigheter inom Stockholm. Motivationsfaktorn är viktig för att utnyttja solcellerna 
potential inför ett fossilbränslefritt Stockholm 2050. Paybacktiden är låg, vilket dock 
motiverar privatpersoner till större del än företag som väljer att se till kalkylränta och 
nuvärdesmetod. 
 

4.3 Resultat av känslighetsanalysen 
 
Osäkerheten i vissa konstanter såsom den tillgängliga takytan i Stockholms stad och 
variablers (såsom elpriset) rörlighet är ett faktum. Resultaten av känslighetsanalysen vid detta 
projekt är av stort intresse vid bedömning av potential och som investeringsunderlag. Nedan 
presenteras grafer som granskar resultaten av känslighetsanalysen beskriven i stycke 3.3. 
 

4.3.1 Stockholms stad 
 
I figur 18-19 observeras det faktum att oavsett instrålning och tillgänglig takyta med variation 
enligt tidigare är behovet av takyta för att tillfredsställa energibehovet högt och kvoten låg. 
Närmare bestämt varierar behovet av takyta mellan ca 1.5 och 1.9 km² då instrålningen 
varieras och kvoten som täcks av produktionen på den befintliga takytan varierar mellan 6 och 
9 % då den uppskattade ytan varieras. Rimligtvis kan antagandet att energibehovet inte 
kommer att satisfieras av solel till målet 2050 göras. 

 

Figur 18 – Behov av takyta vid varierande instrålningsvärde 
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Figur 19 – Procentuellt täckt behov vid varierande tillgänglig yta 

 

4.3.2 Södra Agnegatan 28 
 

Enligt figur 20-21 varierar paybacktiden med 3 år då investeringskostnad och elpris störs 
enligt tabell 8. Då investeringskostnaden varieras observeras en paybacktid på mellan 9 och 
12 år, samma spann men mellan 9,5 och 12,5 år ses då elpriset varieras. 

3 år relativt 11 är ett spann som kan komma att ändra ett investeringsbeslut, därmed ses 
resultatet enligt paybackmetoden efter känslighetsanalys som vagt och det kan komma att bli 
svårt att motivera delägare som inte tänkt stanna i fastigheten en lägre tid. 

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

100000 115000 132000 145000 160000

% 

m² 

Täckt kvot av behov med varierad tillgänglig 
yta 

Täckt kvot av behov



-40- 
 

 

Figur 20 – Payback tid för varierande investeringskostnad 

 

Figur 21 – Payback tid för varierande elpris 

 

I figur 22-24 observeras större avvikelser gällande nuvärde än det sedda i payoff. Här varierar 
nuvärdet mellan positivt och negativt (-25 till +75 kkr) vilket kan komma att påverka 
investeringsbeslut.  
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Då investeringskostnaden varieras ses en linjär förändring av utfallet. Historia visar även, 
enligt avsnitt 1.7.1, att denna är mer sannolikt att avvikelsen sker nedåt snarare än uppåt 
(enligt figur 8) och nuvärdets uppskattning vad gäller investeringskostnaden bedöms därmed 
som säker. 

 

Figur 22 – Nuvärde under loppet av 30 år vid varierande investeringskostnad 

 
Då elpriset varieras, finns en större osäkerhet kring nuvärdet eftersom detta varierar 
logaritmiskt och elprisets utveckling under 30 år är svår att förutse, sett till historien. En 
relativt liten skillnad i elpriset på ungefär ~5 % varierar nuvärdet mellan negativt och positivt 
enligt tidigare värden med ett spann om ~100 kkr (figur 23). 
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Figur 23 – Nuvärde under loppet av 30 år vid varierande elpris 

 

Kalkylräntan varieras i figur 24, och även här observeras en logaritmisk utveckling av 
nuvärdet. Som noterat i avsnitt 4.2 är internräntan om 8,43 % hög och följaktligen är 
sannolikheten att en högre kalkylränta krävs vid investering liten. Positiva nuvärden för räntor 
< 8,43 % följer analogt med formeln för nuvärdesberäkning. Den höga internräntan är trolig 
att främja ett investeringsbeslut. 

 

Figur 24 – Nuvärde under loppet av 30 år vid varierande kalkylränta 
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5 Slutsatser och framtida arbete 
 
I dagens läge konsummeras el till den grad inom Stockholm att solceller i staden inte kan ses 
som ett heltäckande alternativ till den elproduktion som idag släpper ut koldioxid. De 1,7 km² 
som krävs för att med dagens solel-teknologi täcka behovet skulle i sådana fall behöva 
allokeras på annan plats än i stadskärnan där alltför lite takyta finns. Hur som är det ingen 
omöjlig yta att på sikt installera då förutsättningarna finns och framtida arbete skulle kunna 
bedrivas i form av studier på vart och hur en sådan anläggning skulle kunna uppföras i 
Stockholms närområde.  

Vid fallstudien på Södra Agnegatan ses övervägande positiva resultat i investeringskalkylen 
och det största hotet för solcellernas lönsamhet ses i ett varierande elpris (3.3). Historiskt har 
elpriset varierat mycket och att förutspå det framtida elpriset under 30 år är som tidigare sagt 
(1.7.1) svårt. Hursom anses vanligtvis elpriset med tid bli dyrare vilket historia bekräftar och 
att inflationsjustera det nuvarande elpriset tros vara en säker uppskattning varpå den höga 
internräntan om 8,43 % bibehålls. Som diskuterades i resultat är 8,43 % en förmånlig 
kalkylränta och lönsamheten för företag och privatpersoner i solel ses därför som stor. Då 
denna avhandling jämförs med tidigare studier inom ämnet kan en tydlig trend mot billigare 
solel observeras och framtida arbeten inom lönsamhetsområdet ligger därför inom samma 
ämne som denna studie. Dagens subventionering är låst fram till 2016 (elcertifikat till 2035) 
varpå en variation av denna inte avhandlats i denna studie. Inför omförhandlingar av 
subventioneringar och stöd bör dock resultaten av en studie gällande hur subventionering 
påverkar investeringar i solel vara intressanta.  

Avslutningsvis dras solenergi över en kam även om de olika delområden som avhandlades i 
inledningen är vitt skilda. Solceller och solfångare är två olika teknologier med egna för- 
respektive nackdelar. En studie likt denna för solfångare bör därför vara av stort intresse för 
att kunna jämföra teknologiernas potential för Stockholms Stad.  
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Samtliga av källorna anses ha hög trovärdighet och de ses som relevanta och aktuella för 
denna rapport. Av denna anledning finnes ingen källkritik källa för källa utan denna paragraf 
sammanfattar dem alla.  
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8 Appendix 
 

Bilaga 1 – Montage av solceller (Energimyndigheten, 2014)  
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Bilaga 2 – Serviceprotokoll (Direct Energy, 2014)  
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Bilaga 3 – Standardkontrakt, garanti (Direct Energy, 2014)  
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Bilaga 4 – Montage av solpaneler (Intersol, 2014)  
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Bilaga 5 – Nuvärdeskalkyl  
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Bilaga 6 – PVsyst, rapport 
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