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Abstract 
Photovoltaic systems, PV systems, are a good way to make the production of electricity more 
sustainable in Sweden. PV systems can be mounted on the ground as well as on buildings. 
There are many rooftops owned by housing cooperatives with perfect circumstances that are 
completely unused. One alternative could be for the electricity corporations to rent the 
rooftops and mount their PV systems there.  

The purpose with this report is to find the best way to mount the PV systems on the affected 
roof and to find a rent that is fair to the housing cooperative at the same time as the 
corporation receives the right return.  

This report presumes the housing cooperative Bladet in Bergshamra for calculations. Bladet 
consists of five buildings with a roof area of 258 m2 each. On these 258 m2 there are some 
items that could disturb the production of electricity by shadowing the PV systems and some 
that need to be accessible. As a result the roof has room for 54 PV panels with a total area of 
88 m2, which are mounted directly on the roof. 

To be able to estimate a fair rent the price development for electricity and PV modules have 
been investigated. Furthermore, the cost of maintenance and installation as well as how much 
electrical energy the PV systems can produce has been calculated for three different cases. 
These cases include the production of electricity when, high, low and average. The sensitivity 
of the investment calculation has been estimated to see how different parameters affect the 
profitability. Another case, where Vattenfall is the corporation renting the roof and the 
housing cooperative is the customer, has also been investigated. The conditions are not the 
same for this case since Vattenfall already owns the electrical network in the house. 

The results show that the initial investment for solar panels is too large and the electricity 
corporation will never make a profit if they have to pay rent in most cases. When the interest 
rate is four percent and the rent is 5 000 SEK/year there will be a profit for the cases with 
average electricity production and high electricity production. However it is not likely that the 
interest rate will ever be at 4 percent since it is a very low rate. In the case where Vattenfall 
rents the roof, the corporation will make a profit for when the rent is 5 000 SEK/year. With 
this scenario it would take approximately 7 years to earn the initial investment. 

In conclusion, this investigation shows that it can be difficult both for the housing cooperative 
and the electricity corporation to accept an agreement like this. For the housing cooperatives 
the rent is very low and for the corporation it is difficult to make a profit.  

As continued work different modules should be investigated to see if there are more efficient 
ones. Also the mounting of panels should be investigated further to see if for example another 
angle would give a higher electricity production.  
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Sammanfattning 

Solceller är ett bra alternativ för att Sveriges elproduktion ska bli mer hållbar. Solceller kan 
monteras såväl på marken som på byggnader och i den här rapporten kommer fokus ligga på 
byggnaders tak. Det finns många bostadsrättsföreningar vars tak har perfekta omständigheter 
för solpaneler men de är helt outnyttjade. För att göra något åt det skulle ett alternativ vara att 
elbolag hyr takyta av bostadsrättsföreningar. 

Syftet är därför att ta fram den optimala systeminstallationen för taket i fråga samt ta fram ett 
kostnadsförslag på en hyra som är rättvis mot bostadsrättsföreningen samtidigt som elbolaget 
får rätt avkastning. 

Denna rapport handlar huvudsakligen om bostadsrättsföreningen Bladet i Bergshamra som 
består av fem byggnader vars tak har 258 m2 area var. På de 258 m2 finns vissa föremål som 
skulle störa elproduktionen genom att skugga panelerna och för att det måste gå att ta sig fram 
till dem. Detta gör att det på taket får plats 54 paneler med en sammanlagd area på ca 88 m2 
som fästs direkt på taket. 

För att kunna ta fram ett kostnadsförslag har elprisutvecklingen, prisutvecklingen på 
solcellsmoduler, kostnader för underhåll och installation, samt hur mycket energi solcellerna 
producerar undersökts i tre olika fall. Fallen är för hög, låg och medelhög elproduktion. En 
känslighetskalkyl har utförts för att se hur olika parametrar påverkar lönsamheten. Ett fall där 
det är bestämt att Vattenfall hyr takyta och bostadsrättsföreningen är elkunden har också 
undersökts. Då är förutsättningarna annorlunda eftersom Vattenfall redan äger elnätet i huset. 

Resultatet av uträkningarna visar att grundinvesteringen för solpaneler är så pass stor att det 
inte är lönsamt med en hyra överhuvudtaget i det flesta fallen. När kalkylräntan ligger på fyra 
procent och hyran sätts till 5 000 SEK/år är det lönsamt för fallen med medelproduktion och 
högproduktion. Det är dock inte troligt att kalkylräntan kommer hamna på 4 procent eftersom 
det är så lågt. I fallet där Vattenfall hyr taket är det också lönsamt för företaget när hyran är 
5 000 SEK/år, då skulle det ta ca 7 år att tjäna in grundinvesteringen. 

Slutsatser som kan dras från den här undersökningen är att det i dagsläget kan vara svårt för 
både företag och bostadsrätter att gå med på ett liknande avtal. För bostadsrättsföreningarna 
kan hyran anses för låg och för företagen är det svårt att få det att bli lönsamt. 

För fortsatt arbete kan olika paneler undersökas för att se om det finns sådana som är 
effektivare. Dessutom bör monteringen ses över för att se om det gör skillnad i elproduktionen 
om man till exempel fäster panelerna i en annan vinkel.  
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Förord 
Den här rapporten är ett kandidatexamensarbete inom energiteknik, som är en del av 
civilingenjörsprogrammet på Kungliga Tekniska Högskolan. Många personer har hjälpt oss 
under arbetes gång och vi vill nu ta tillfället i akt att tacka dessa. Stort tack till vår handledare 
Catharina Erlich för stöd, råd och vägledning under hela projektet. Tack också till Jörgen 
Eriksson på Vattenfall som tog tid att träffa oss och ge viktiga synpunkter. Vidare vill vi tacka 
Bo Karlsson, universitetsadjunkt vid Industriell Management på KTH, för hjälp och 
rådgivning gällande investeringskalkylen. Tack även till Per Harsem på Fortum och andra 
personer som låtit sig intervjuas och bidragit till projektet. 

 

 

Sara Nilsson och Ylva Nordström  

Stockholm, 17 maj 2016 
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1. Introduktion 
Global uppvärmning är ett stort och aktuellt problem i dagens samhälle. För att vända 
utvecklingen och minska den onaturliga uppvärmingen krävs bland annat att fler förnyelsebara 
sätt att producera el används. Det kan vara exempelvis vindkraft, vattenkraft eller solkraft. I den 
här rapporten undersöks förutsättningarna för att öka produktionen av solel i Stockholm med 
hjälp utav bostadsrättsföreningar.  

 

1.1. Projektbeskrivning  
För att elproduktionen i Sverige ska bli mer hållbar görs just nu en statlig satsning på solceller 
(Energimyndigheten, 2016).  Solceller kan installeras på byggnaders tak om taken är 
lämpliga. För att det ska vara lönsamt att ha solceller på taket finns det flera faktorer som 
avgör, till exempel åt vilket vädersträck taket lutar, hur mycket det lutar och om det finns träd 
som kan skymma. I dagsläget är det möjligt för villaägare att kontrollera sina tak och 
installera egna solceller men för folk som bor i lägenhet finns det inget liknande alternativ. 
Många bostadsrättsföreningar, BRF, har tak som skulle kunna vara lämpliga för solceller men 
föreningen saknar ofta både kunskap och resurser för att installera dem. Ett alternativ skulle 
då vara att de hyr ut sina tak till företag som vet hur solceller ska projekteras och skötas. BRF 
skulle då få en extrainkomst och företagen skulle få tillgång till platser att installera solceller 
som skulle vara billigare i hyra jämfört med att köpa stora landområden.  

 

1.2. Problemformulering och mål  
Det finns många intressanta aspekter som måste undersökas närmare. En viktig punkt är 
vilken hyra som är lämplig att sätta, både för BRF och för företaget. Det finns redan en stark 
utveckling i Tyskland, men konceptet att ta in BRF som en del av solelproduktion är inte lika 
etablerat. Det måste tas fram ett rimligt pris i förhållande till elpriset, driftkostnad och vad 
BRF tycker är rimligt. Elmarknaden utvecklas ständigt vilket kräver att elprisutvecklingen för 
solceller och incitamentsstruktur för solcellsinstallationer i Sverige måste undersökas. 
Närmare detaljer för installation måste också tas fram, exempelvis vilka typer av montering 
av solcellspanaler som ger bäst elproduktion. Detta kräver kunskap om utrustningen och 
tekniken bakom solcellsenergi. För att kunna uppskatta driftkostnaderna måste det även 
undersökas vem som står för underhållet av solcellerna och om det är något BRF eller 
företaget tar ansvar för. Om det är det förstnämnda måste det ses över vilka kunskaper som 
krävs för att göra detta, alltså vilken typ av underhåll som solcellerna behöver. En sista 
intressant aspekt att undersöka är möjlighet till bidrag med tanke på att skattereglerna 
gällandes förnyelsebar el kan komma att ändras (Dagens nyheter, 2015). 

 

För att genomföra ovanstående kommer energiföretag, såsom Vattenfall, att kontaktas för att 
få en uppfattning om deras möjligheter och synpunkter gällandes installation, priser, drift och 
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underhåll. På samma sätt kommer bostadsrättföreningar kontaktas för att undersöka problem 
kring ovanstående samt synpunkter på hyra. Anläggningar i Stockholmsområdet kommer 
användas för att få en uppskattning kring vilken elproduktion som kan förväntas, bland annat 
de olika projekt Stockholm stad har satsat på (Miljöbarometern, 2015). Det kommer även 
undersökas vilken utrustning som krävs samt tekniken bakom för att förstå vilken typ av 
underhåll som krävs, och möjliga hinder som kan uppstå.  När det gäller elpriser kommer 
utvecklingen för de senaste fem åren undersökas, samt prognoser för kommande år.  

Med projektet ska en investeringskalkyl tas fram med mål att ge en indikation om ett 
genomföranade av uthyrning skulle vara lönsamt. Därför kommer även metoder för detta att 
undersökas. 

 

Inför det här projektet har fem mål satts upp:  

1. Undersöka marknaden och utvecklingen för solcellsproduktion  
2. Undersöka marknaden och utvecklingen för solceller och solcellsystem  
3. Undersöka elpriset och dess utveckling  
4. Ta fram optimal systeminstallation för BRF (vinkling, typ av system, etc.) 
5. Ta fram investeringskalkyl för företag 
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2. Litteraturstudie 

 
För att föreslå den bästa systeminstallationen och ta fram ett lämpligt kostnadsförslag finns det 
mycket som behöver tas reda på. I det här kapitlet kommer all information som är relevant för det 
att presenteras. 

2.1. Tekniken bakom & typ av solceller 
 
En solcell är gjord av ett halvledande material, ofta kisel, och består av två skikt, N-skiktet 
och P-skiktet. När solen lyser på cellen blir det ena skiktet positivt laddat och det andra 
negativt laddat och det bildas likström (DC) mellan de två lagren. Eftersom de flesta elnät har 
växelström (AC) måste likströmmen föras till en växelriktare som omvandlar den till 
växelström (Nyedal solenergi, u.å).  

 

Det finns tre generationer solceller; första genarationen som är kristallina kiselceller, andra 
generationen som är tunnfilm och tredje generationen som är nanosolceller. 

 

För solpaneler att sättas på tak är det den första generationen som används. Det finns två olika 
typer av kristallina celler, monokristallina och polykristallina. Monokristallina celler består av 
en stor kristall och är mörka till färgen. Polykristallina celler består av flera små kristaller och 
de är vanligen blåspräckliga till färgen. Monokristallina har en bättre verkningsgrad (12-16 
procent) än de polykristallina (12-14 procent) men dessa är dyrare vilket gör att 
polykristallina är vanligare (Ultraenergi, u.å). En ensam solcell ger bara en spänning på 
omkring 0,5 V så de seriekopplas till större solpaneler för att spänningen ska bli större. 
Cellerna är mycket känsliga och måste därför inslutas, ofta med glas på framsidan och glas 
eller teflonduk på baksidan. Det sätts en ram runt och då blir det en solcellsmodul 
(Solelprogrammet, u.å.a).  

 

I tunnfilmssolceller läggs tunna skikt av solceller på ett underlag som ofta är av glas. Skikten 
som läggs på är framsideskontakt, aktivt material och baksideskontakt. Tunnfilmssolceller är 
tunnare än kiselsolceller och har en högre verkningsgrad. De är fortfarande under 
utvecklingsstadiet (Solelprogrammet, u.å.a). 

 

Nanoceller tar tillvara på ljus på ungefär samma sätt som växter. Nanopartiklarna är av 
titandioxid som har doppats i färgämnet rutentium. När det lyser på dem får färgämnet så 
mycket energi att dess elektroner kan hoppa ut ur molekylen och skapa ström mellan 
elektroderna (NyTeknik, 2006). 
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2.2. Solinstrålning, vinkel och skuggning  

I det här avsnittet presenteras detaljer kring solinstrålning och typer av solcellssystem. 
Skuggning och optimerares påverkan, vikten av lutning samt olika systemuppbyggnader 
förklaras. 
 

2.2.1. Solinstrålning 

Solinstrålning definieras som den solenergi som når en given yta under en given tidsperiod. 
Den energin som erhålls från solinstrålningen beräknas vanligtvis med kWh/m2 år (Ssolar, 
u.å.). Solstrålningseffekten varierar över dagen från 0 kW/m2 (natten) till ett maxvärde kring 1 
kW/m2 (PV Education, u.å.a).  I Stockholms region är normal globalinstrålning under ett år ca 
950 kWh/m2. Med globalinstrålning menas den sammanlagda solinstrålningen mätt mot en 
horisontel yta. Solinstrålningen kan delas upp i två typer; diffus och direkt instrålning. Den 
direkta solinstrålningen minskar genom partiklar och moln. Under en helt molntäckt dag är all 
instrålning diffus. Den diffusa instrålningen innehåller även den energi vilket gör det möjligt 
att utvinna energi under en molnig dag. I Sverige är 45 till 65 procent av solinstrålningen 
diffus (Ssolar, u.å.). 
 

2.2.2. Vinkel 

Vinkeln på modulerna är direkt kopplade till hur mycket energi som kan produceras av en 
solcellsanläggning. Maximal instrålning erhålls när solstrålarna är vinkelräta mot den 
absorberande ytan (PV Education, u.å.b).  

 
Photovoltaic Geographical Information System, PVGIS, är ett kartbaserat inventarium av 
solenergiresurser och utvärdering av den elektriska genereringen från solcellssystem i Europa, 
Afrika och sydvästra Asien (EU, 2012). Med hjälp av detta program kan den producerade elen 
från ett solcellssystem beräknas. Den mest optimala vinkel för maximal erhållen effekt är 44˚, 
beräknad med PVGIS, Climate-SAF som solinstrålningsbas och antagandet azimut = 0˚ vilket 
innebär rakt mot söder samt solcellstyp kristallint kisel (Stridh, 2016). Vid beräkningar med 
PVGIS tas dock ingen hänsyn till möjlig snötäckt yta under vinterhalvåret och minskningen i 
solproduktion det kan leda till. Dessutom antas fristående system. Figur 1a) visar energiutbyte 
i kWh under en årsbasis i relation till läge, och figur 1b) visar energiutbyte i procent i relation 
till lutning (Andersson & Holmström, 1999). 
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Figur 1: a) visar energiutbyte i relation till läge, b) visar energiutbyte i relation till lutning (Andersson & 
Holmström, 1999).  

Ur figur 1b) syns att det vid alla beprövade fall av lutningar fås högsta utbyte vid sydläge och 
att vid 40˚ erhålls det högsta utbytet totalt. Figur 1a) visar att den största skillnaden i utbyte 
beroende på vinkling sker mellan maj och augusti. Under de andra månaderna är det lika eller 
en liten skillnad i utbyte för de olika vinklarna och mellan november och januari ger en 
lutning 40˚ lägre utbyte. Figur 1a) visar däremot även att det under dessa månader ges ett 
väldigt lågt utbyte jämfört med utbytet mellan mars och september. De viktigaste månaderna, 
det vill säga då utbytet blir som störst, bör en lutning på 40˚ till 45˚ användas för att erhålla 
maximalt utbyte.  

 

2.2.3. Skuggning 

Skuggning är ett element som är svårt att beräkna. Förlusten av instrålad energi på grund av 
skuggning blir större än den förlust den geometriska ytan av solcellen som skuggas 
representerar. Detta beror på att de enskilda solcellerna är seriekopplade vilket betyder att den 
cell som har den lägsta strömmen i hela kedjan begränsar de andra cellerna. Genom att 
använda by-pass-dioder undviks detta problem. När partier av anläggningen skuggas leder 
dioden strömmen förbi de skuggade cellerna (Solelprogrammet, u.å.b)). När solceller placeras 
i rader spelar även den interna skuggningen stor roll. En tumregel är att inte överstiga 30˚ vad 
gäller lutningen och att placera nästa rad så att skuggningsvinkeln inte överstiger 12˚. 
Skuggningsvinkel är den vinkel som utgörs av linjen mellan ovansidan av en rad och 
nästkommande rads framsida.  Vid 30˚ bör avståndet vara ca 2,5 gånger modulernas höjd 
(vaan Nord & Ärlebäck, 2011).   
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2.3. Systemöverblick 

Det ingår flera olika komponenter i ett solcellssystem. Det är solceller, kablar, optimerare, 
växelriktare, elmätare 
 

2.3.1. Växelriktare 

Växelriktare är vitala för att elen från solcellerna ska gå att använda eftersom de producerar 
likström och elen som finns i elnätet är växelström. Det finns två olika sätt att koppla in 
växelriktare. Det vanligaste sättet är en central växelriktare. Alla solpaneler är då 
seriekopplade i en sträng som kopplas till ingången på växelriktaren. Växelriktarens utgång 
kopplas till proppskåpet så att solelen kan matas ut i elnätet. Fördelar med centrala 
växelriktare är att den kan vara på en skyddad plats och blir lättare att byta ut eller reparera. 
Nackdelar är att eftersom alla paneler är seriekopplade kan bidrag från skuggning sänka 
elproduktionen i hela anläggningen och det är svårare att lägga till paneler i efterhand 
(Solcellsforum, u.å.).  
 
Det andra alternativet är lokal växelriktare. Då kopplas varje solpanel till ingången på varsin 
mindre växelriktare. Utgångarna kopplas sedan ihop och leds in i proppskåpet. Fördelar med 
ett sådant system är att skuggning ger mindre påverkan och det är lättare att expandera 
systemet med ytterligare paneler. Nackdelar är att de är svårare att byta eller reparera 
växelriktaren (Solcellsforum, u.å.). 
 

2.3.2. Optimerare 

Är systemet kopplat till en central växelriktare kan man koppla in optimerare vid varje panel. 
Teoretisk ska produktionsförlusterna minska med en optimerare. Eftersom solpanelerna är 
seriekopplade kommer alla solceller begränsas av den med lägst effekt. Optimerare kan 
variera strömmen och spänningen inom vissa gränser vilket gör att påverkning av till exempel 
skuggning minskar (Stridh, 2016).  
 
I projektet i Megawattparken, som beskrivs i avsnitt 2.6, undersöktes installation med och 
utan optimerare. I projektet framkom att inga större skillnader i elproduktion kunde styrkas 
mellan de systemen med optimerare och de utan. I systemet som var tak-monterat (med fast 
montering) med en lutningsvinkel på 19˚ varierade elproduktionen mellan med och utan 
optimerare inom ±1 procent för större delen av året. Under april-maj uppmättes en skillnad 
från ±2 procent till ±8 procent. Ökningen förklarades med att det system utan optimerare 
skuggades av lös takpapp, vilket ledde till en minskad produktion och en större skillnad i 
producerad el. Även om optimerare inte bidrar till en signifikant ökning i produktionen finns 
det fördelar att överväga. Strängar med olika lutning, längd och i olika vädersträck kan 
kopplas till samma växelriktare, fler moduler kan kopplas i en serie, vilket minskar DC-
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kablage och kopplingsboxar och optimerare gör att det inte behövs separata DC-brytare för 
varje solcellssystem. Dock är det sista inte applicerbart i Sverige då installationsstandarden 
anger att varje solcellssystem ska ha en egen DC-brytare. Andra fördelar är att det görs en 
loggning för varje enskild modul vilket innebär att om ett fel uppstår är det lätt att hitta rätt 
modul och att säkerheten vid arbete i samband med strömavbrott eller service blir högre då 
spänningen i modulerna blir ofarligt låg när växelriktaren stängs av. Optimerare gör att 
investeringskostnaderna ökar vilket måste vägas mot de fördelar som de kan bidra med och 
möjlig produktionsökning. Ytterligare nackdel är en ökning av komponenter i systemet och 
därmed ökning av komponentfel (Stridh, 2016). 
 

2.3.3. Elmätare 

En elmätare mäter hur mycket el som produceras i en solcellsanläggning. Ska elen säljas 
behövs två elmätare, en som mäter direkt efter växelriktaren för att se hur mycket el som 
solpanelerna producerar och en för att mäta hur mycket el som går ut i elnätet när delar av 
elen har förbrukats i fastigheten(Solcellsforum, u.å.). 
 

2.3.4. Montering av solcellspaneler 

Det finns olika sätt att montera solceller. På byggnader kan de monteras på taket, man kan då 
ha dem direkt infästa i taket eller, om taket är platt, montera solcellerna i moduler. Det finns 
även solceller som kan ersätta takpannor. Ska solcellerna monteras på en större byggnad kan 
man även sätta dem på fasaden eller ha dem som solskydd för fönster (Västra hamnen i 
Malmö, 2008).  

Ska solcellerna monteras på marken görs det 
antingen i fasta ställningar som gjuts fast i 
marken eller på solföljare (Solarregion Skåne, 
2015). Solföljare har motorer som ser till att 
de vrider sig och följer solen och har optimal 
vinkel för att få ut så mycket som möjligt av 
solens strålning (Linak, u.å).  

I den här studien är det bestämt att solcellerna 
ska sitta på ett lutande tak vilket innebär att 
det kommer fästas direkt på taket som i fall 
C i figur 2.  

Figur 2: Här visas de olika monteringsalternativen för solceller på tak. A och 
B sätts fast i moduler och C kan fästas direkt på taket eftersom det sluttar. Det 
är fall C som kommer användas (Belok, 2016). 
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2.4. Underhåll  

Damm och smuts som samlas på solpanelernas yta kan ha en negativ påverkan på dess 
prestanda. Hur mycket det påverkar beror på flera faktorer, det kan vara vinkel på modulen, 
hur stort dammet är och klimatet där panelen finns. Under vintertid kan snö som lägger sig på 
panelerna minska deras prestation. 

 

2.4.1. Damm 

Solpaneler med en brant lutning samlar inte lika mycket damm som en panel med mindre 
lutning eftersom damm då kan glida till följd av gravitationen. Panelens vinkel spelar också 
roll för dammet när det regnar. När lutningen är stor tvättar regnet bort mer damm vilket gör 
att prestandan höjs (Appels, 2013).  
 
Dammets storlek har mycket stor påverkan. En undersökning visar att större dammkorn inte 
hämmar prestandan lika mycket som små partiklar. En panel täckt av vit sand (250 𝜇𝜇m) 
presterar fortfarande cirka 85 procent av vad en helt ren modul skulle göra medan en täckt av 
cementdamm (10 𝜇𝜇m) bara producerar strax över 30 procent av en ren modul. Det större 
dammet tvättas också lättare bort av regn (Appels, 2013). 
 
Hur mycket damm som fastnar på panelen beror på klimatet och ytan. Där luftfuktigheten är 
hög fastnar damm lättare än vad det gör i torrare klimat. En slät yta gör det svårare för 
dammet att fastna, men om solpanelen redan är dammig kommer ännu mer damm samlas på 
den eftersom det då är lättare att fastna i det redan befintliga dammet.  
 

2.4.2. Vintertid 

Snö är också en faktor som kan minska solpanelers prestation. Är snötäcket cirka en 
centimeter tjockt kan visst solljus fortfarande ta sig igenom men blir det tjockare kommer 
inget igenom. Dock är det onödigt att göra något åt. På grund av att solen står lägre och inte 
skiner lika länge på vintern producerar solpanelerna mindre el därför minskar produktionen 
med mycket lite när snön skymmer solpanelerna. När det sedan blir varmare kommer solen 
som lyser på panelerna värma upp dem och snön närmast panelerna kommer smälta, om 
panelen lutar tillräckligt mycket kommer då snön glida av. Ska panelerna skottas kan det 
behöva göras ofta då snö kan komma i stora mängder varje dag. Det finns också en risk för att 
spräcka glaset på solpanelerna om man inte är försiktig (Sveasolar, 2013). 
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       Å  
    

2.5. Utbyte 

För att räkna ut hur mycket elenergi man får ut av solcellerna varje år, kWh/år, används 
ekvationen (Sveasolar, 2013):  

 

 E P H K L D= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅   (1) 

 

P: Den installerade effekten, i kW, är den sammanlagda 
effekten för alla paneler i anläggningen.  

H: Är den förväntade årliga elproduktionen i kWh/kW. Den 
beror på hur mycket energi från solen som når jordens yta, 
den årliga solinstrålningen. I Sverige varierar solinstrålningen 
mellan 700 och 1100 kWh/m² och år se figur 3 (SMHI, 2014). 
Vanligtvis används tumregeln 1000 kWh/m² för instrålningen 
i Sverige. I Stockholm är instrålningen runt 950 kWh/m² och 
år vilket innebär att den förväntade elproduktionen blir 950 
kWh/kW och år. (Ssolar, u.å) 
K: Koefficient för de sammanlagda förlusterna i kablar och 
växelriktare. Denna faktor brukar göra att tre procent av den 
producerade elen går förlorad (Sveasolar, 2013).  

L: Relativ procent effekt beroende på solpanelens vinkel och 
riktning.  
 
D: En faktor som visar hur mycket solpanelens effekt 
degraderas varje år i procent.  

 

 

2.6. Dagens solenergimarknad 

I Sverige växer solenergimarknaden, de senaste 20 åren har den årliga installerade effekten på 
solceller ökat med 2500 procent. Majoriteten av den producerade energin i Sverige kommer 
dock fortfarande från vattenkraft och kärnkraft (Green Match, 2014).  

Ett företag som ligger i framkanten är Kraftpojkarna. Kraftpojkarna startades 2012 och 
beskriver sig själv som konsultativ solkraftsgrossist. 2014 invigdes solparken, eller 
Megawattparken, mellan Västerås och Enköping. Det är Nordens största solcellspark med 91 
solföljare om vardera 72 m2, där varje solföljare rymmer 36 solcellspaneler. Solföljarna är 
konstruerade med dubbla axlar vilket gör det möjligt för dem att följa solen och därmed 

Figur 3 Årliga solinstrålningen i Sverige 
(SMHI, 2014)  
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erhålla maximal instrålning. Totalt upptar parken ca 40 000 m2 markyta och uppskattas 
producera 1,2 miljoner kWh per år (Kraftpojkarna, u.å.).     

I parken pågår även ett forskningsprojekt med 10 olika typer av inställningar av 
solcellspaneler. Detta sker i samarbete med Mälarenergi, Kraftpojkarna, Mälardalens 
högskola och ABB. De olika installationer som undersöks är:  

● 2-axlig solföljning fristående  

● 1-axlig solföljning fristående med 30˚ lutning av axel mot markplanet 

● Fast montering fristående med 41˚ lutning mot markplanet  

● Fast montering på tak 19˚ 

Systemen installerades så att varje modul hade en del med effektoptimerare och en utan 
(Kraftpojkarna, u.å.). Projektet visade att den installationen med 2-axlig solföljning gav ca 40 
procent högre solelproduktion per år än de fasta systemen. Den typen av installation kostade i 
detta fall 50 procent mer och innebar även högre och mer osäkra underhållningskostnader. 
Dessutom utnyttjas tillgänglig yta bättre med fasta system då energiutbytet per m2 blir högre. 
Vid 41˚ lutning blev solelproduktionen ca tre procent högre än vid 19˚. Jämfört med de 
takmonterade modulerna gav 19˚ lutning ca tre procent högre elproduktion, till följd av att de 
fristående systemen håller en lägre temperatur (Stridh, 2016).    

Elföretag som Fortum erbjuder solcellspaket för villaägare med tydliga instruktioner för 
installation och underhåll. Enligt Fortum är en stor del av deras kundkrets 
bostadsrättsföreningar, men det finns inte något motsvarande vad gäller solceller eller 
solcellspaket för dem (Fortum, u.å.).   

Kommuner och andra myndigheter tar initiativ och satsar på solceller i olika projekt. 
Stockholm Stad har gjort en stor satsning på Järva-området, med en uppskattad effekt på 1,3 
miljoner kWh per år (Stockholm Stad, 2016). I Frihamnen ligger en anläggning med mål att 
producera 180 000 kWh per år och i Hammarby Sjöstad prövas flera olika system, exempelvis 
solfångaranläggningar på större flerbostadshus (Stockholm Stad, 2015). Tabell 1 visar 
anläggningar i Stockholmsområdet, och hur mycket el de producerar i relation till installerad 
effekt.  

Tabell 1 visar att för anläggningar i Stockholmsområdet kan produktionen väntas ligga mellan 
800 till 1000 kWh/år och installerad kW. Anledningen till att de skiljer sig kan bero på läge, 
omgivning och skuggning samt typ av solpaneler.  
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Tabell 1: Anläggningar i Stockholmsområdet med elproduktionen i relation till installerad effekt (Sunny Portal, 2016).  
*Anger beräknad elproduktion då det inte finns uppgifter på den faktiska (Stockholms hamnar, 2015).  

Anläggning 
 
 

Typ av anläggning 
 
                            

Installerad effekt 
[kW] 

 

Faktisk elproduktion 
[kWh/år] 

 

Elproduktion per 
installerad effekt 

[kWh/kW] 
Bergshamra BRF 15,39 12 338 801,67 
Frihamnen Stockholms hamnar 225 200 000* 888,89 
Nynäshamns hamn Stockholms hamnar 125 125 000* 1 000 
Kapellskärs hamn Stockholms hamnar 60 55 000* 916,67 
Brudsporregränd Villa 8,25 8 250 1 000 
Solcellen i Täby Villa 7,59 6 224 820,03 
CDSL Solar Powerplant Villa 6,2 6 293 1 015 
Huvudsta BRF 2,11 1 646 780,09 

 

I relation till Europa har Sverige långt kvar i utvecklingen. Tyskland är den ledande 
elenergiproducenten vad gäller solenergi i Europa(Green Match, u.å.). Under juli 2015 
producerade tyska solcellsanläggningar lika mycket elenergi som landets kärnkraftverk 
(Svensk solenergi, 2015). Sverige är ett nordligt land men förutsättningarna finns. Norra 
Tyskland har samma mängd globalinstrålning som södra Sverige har under ett år och 
grannlandet Danmark har ökat mängden installerad effekt med 17 700 procent på åtta år. 
Anledningar till varför Sveriges utveckling inte varit lika stark är dels landets låga elpriser 
och dels den ekonomiska lönsamheten som uteblir, till följd av de höga 
investeringskostnaderna (Green Match, u.å.). Tysklands framgång inom solenergi beror på 
gynnsamma lagstiftningar inom förnybar energi och betydligt lägre installationskostnader 
(Vattenfall, 2015a). Sedan 1991 har energibolag och nätägare haft skyldighet att köpa in el 
producerad från solceller. Dessutom tjänar hushåll i Tyskland ca 3000 SEK/år (det framgår ej 
om netto) genom att sälja sin el, räknat med en solcellsyta på 70 m2 (Wadst, 2011).  

 

2.7. Ekonomi 

I Sverige är elhandel avreglerat och elpriset sätts idag på en nordisk elbörs. Av det slutliga 
priset konsumenten betalar är det bara en liten del då det tillkommer skatter och nätavgifter 
för att nämna ett par. Priser för moduler har minskat de senaste åren då utvecklingen gått fort 
fram. Tidigare har förnyelsebar energi varit skattebefriad men lagförslag föreslår en ny 
energiskatt för detta (Dagens Nyheter, 2015).  

2.7.1. Elpriser och elprisutveckling  

Sedan 1996 är elhandel i Sverige avreglerad. Elhandelsföretagens och elnätsföretagens 
naturliga monopol på elmarknaden granskas av Energimarknadsinspektionen för att 
kontrollera att regler som gäller för markanden följs (Energimarkandsinspektionen, u.å.). Det 
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finns idag ca 170 elnätsföretag och 120 elhandlare. De tre största, Eon, Fortum och Vattenfall, 
stod under 2014 för 41,1 procent av den sålda energimängden (Energimarknadsinspektionen, 
2016a).  
 
Elpriset styrs av Nord Pool Spot och nästan 90 procent av den svenskproducerade elen 
säljs dit årligen (Svensk Energi, 2015). Nord Pool Spot är en nordisk elbörs som ägs 
av de nordiska överföringssystemen Svenska Kraftnät, Statnett SF, Fingrid Oyi, 
Energinet och de baltiska överföringssystemen Elering, Litgrid, Augstsprieguma 
tikls (AST) (Nord Pool Spot, u.å.). Det rörliga elpriset är ett jämviktspris 
mellan utbud och efterfråga. Varje timme sammanställs en utbudskurva mot 
en efterfrågakurva som baseras på sammanlagda köp- och säljbud från 
elproducenterna och andra aktörer. Produktionsanläggningar med den 
lägsta rörliga kostnaden används först, därefter antas bud från dyrare 
anläggningar för att motsvara efterfrågan (Energimarknadsinspektionen, 
2014).  

Från och med 2011 är Sverige uppdelat i fyra elområden enligt figur 4. I 
norra Sverige produceras mer el än vad som efterfrågas medan för södra 
Sverige gäller motsatsen, vilket leder till tidvis högre elpris i det 
sistnämnda. Stockholm tillhör elområde tre 
(Energimarknadsinspektionen, 2016b). 

Konsumentens elpris kan delas upp i tre kategorier (Svensk Energi, 
2015b); 

● Elhandelpriset för konsumerad el. Det är elhandelpriset som 
elföretagen konkurrerar om, som konsumenten kan välja fritt. 

● Elnätsavgiften som betalas för den överförda elen till konsumenten via elnätet. 
Elnätsföretag äger olika områden vilket gör att konsumenten inte kan välja 
eldistributör.  

● Skatter och avgifter till myndigheter, exempelvis energiskatt.  

Konsumentpriset varierar beroende på elområde, skillnader i beskattning och elmarknaden för 
att ge några exempel.  Sedan avregleringen av elmarknaden betalar konsumenten omkring tre 
gånger så mycket i skatt och hälften av elpriset som ett resultat av politiska beslut. Figur 5 
visar konsumentprisets fördelning 2015 (Svensk Energi, 2015b).  

Figur 4: Elområden i Sverige 
(Energimarknadsinspektionen, 
2016b) 
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Figur 5: Konsumentprisets fördelning 2015 (Olsson m.fl., 2016) 

De faktorer som påverkar elpriset är många. Den nordiska marknaden påverkas starkast av 
faktorer som nederbörd, temperatur och vind (Svensk Energi, 2015c). Tabell 2 visar elprisets 
utveckling på Nord Pool Spot, från 2006 till 2015. Fram till 2011 var Sverige sett som ett 
elområde, därmed beteckningen SE. För år 2011 saknas data på Nord Pool Spot.  

Tabell 2: Elprisets utveckling på Nord Pool Spot   

 

Pris för Elområde 
[SEK/MWh] SE SE1 SE2 SE3 SE4 

År 
      2015     198,01 198,12 205,89 214,26 

2014 
  

285,98 285,98 287,79 290,45 
2013     338,51 338,51 340,77 345,02 
2012 

  
276,67 277,21 281,94 298,47 

2011             
2010 

 
542,53 

    2009   392,81         
2008 

 
491,55 

    2007   280,13         
2006 

 
445,38 

     
       

Ur tabellen syns minskningen av elpriser de senaste åren. Skillnaden mellan de olika 
elområden varierar också men elområde SE4 (Malmö) har alltid högst pris. Som beskrivs 
tidigare är detta ett resultat av att det elområdet producera minst el.  

2.7.2. Elcertifikat 

Elcertifikatsystemet är ett stödsystem med syfte att öka produktionen av förnybar el. 
Elcertifikaten delas ut av staten och intäkten fås när elproducenten säljer dem. Systemet är 
marknadsbaserat och tillgången/efterfrågan bestämmer priset på elcertifikaten. Sedan första 
januari 2012 ingår Sverige och Norge i samma elcertifikatmarknad där det gemensamma 
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målet är att öka förnybara elproduktionen med 28,4 TWh mellan 2012 och 2020. 
Elleverantörer är skyldiga att köpa en viss mängd elcertifikat i förhållande till sin 
elförsäljning, för vilken de tar ut en kostnad via elräkningen. Denna kostnad som elkunden 
betalar varierar beroende på elcertifikatets kostnad, årets kvot samt typ av elavtal. Kvotplikten 
innebär att elhandelsföretag måste ha elcertifikat i proportion mot hur mycket el de levererar. 
Kvotplikten ändras från år till år. Elproducenter av förnybar energi tilldelas av staten 
elcertifikat för varje MWh de producerar. Tanken med det här systemet är att främja 
förnyelsebar elproduktion (Göteborg Energi, u.å.). Årets kvot används genom att inköpspriset 
på elcertifikatet multipliceras med årets kvotpliktsnivå, se tabell 3 för utvecklingen av 
kvotpliktsnivån fram till år 2035 (Fortum, 2016). Minskningen vid 2013 är en följd av att 
vissa produktionskällor tas bort ur elcertifikatsystemet. Vid 2016 ökar kvotplikten vilket är ett 
beslut från regeringen för att nå mål om förnybar energi(Göteborg Energi, u.å.).  
Tabell 3: Utveckling av kvotpliktnivån för elleverantörer  

År Kvotplikt [%] År  Kvotplikt [%] År Kvotplikt [%] 
2003 7,40 2010 17,90 2017 24,70 
2004 8,10 2011 17,90 2018 27,00 
2005 10,40 2012 17,90 2019 29,10 
2006 12,60 2013 13,50 2020 28,80 
2007 15,10 2014 14,20 2021 27,20 
2008 16,30 2015 14,30 2022 25,70 
2009 17,00 2016 23,10 2023 24,40 
 

Krav för att beviljas elcertifikat är att anläggningen rapporterar driftdata till Ceasar. Ceasar är 
ett register i Svenska Kraftnäts kontoförningssystem som kan ses som en värdepapperscentral. 
Tjänster i Ceasar kostar. För mätutrustning och anslutning betalas ett pris på 4000 SEK och 
för installation 2000 SEK. Utöver detta tillkommer en årlig kostnad för rapporteringen på ca 
1200 SEK/år (Solelprogramet, u.å.c)). Tabell 4 visar elkundens genomsnittliga kostnad för 
elcertifikat i öre/kWh under åren 2003-2014 (Energimyndigheten, u.å.).   

 

Tabell 4: Genomsnittlig kostnad för elcertifikat  

År Öre/kWh År Öre/kWh  
2003 1,5 2009 5 
2004 1,9 2010 2,3 
2005 2,3 2011 4,4 
2006 2,1 2012 3,6 
2007 3 2013 2,7 
2008 4 2014 2,8 
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2.7.3. Skattereducering och ROT-avdrag 

Hittills har förnybar el varit skattebefriad. Finansdepartementet har lagt fram ett förslag om en 
energiskatt för el som produceras i större anläggningar från och med den 1 juli 2016. Skatten 
innebär en kostnad på 30 öre/kWh och kommer gälla för anläggningar med en effekt på 144 
kW och över. Till ytan handlar det om minst 1000 kvadratmeter solcellsanläggning (Dagens 
Nyheter, 2015).  
 
ROT-avdrag får endast göras av privatpersoner. Reparation, underhåll och tillbyggnad 
kvalificerar som rotarbete om dessa utförs i eller i anslutning till privatpersonens bostad. 
Bostaden ska personen äga och bo i. Över 65 år får summan (ROT – och RUT-avdraget 
tillsammans) uppgå till 50 000 och för en person under 65 år är maxnivån 25 000 
(Skatteverket, u.å.).   
 

2.7.4. Bygglov 

Om det behövs bygglov varierar från kommun till kommun då solceller inte är omnämnda i 
Plan- och bygglagen. Den här utredningen fokuserar på en bostadsrätt i Solna och enligt Solna 
kommun behöver solceller samma bygglov som fasadändringar. För att räkna ut vad 
bygglovet skulle kosta har Solna stad skapat ett program som kan användas för detta. 
Bostadsrättsföreningen består av fem byggnader som vardera har en yta på 258 m² där 
solceller kan placeras. Enligt Solna stads egna program skulle bygglovet kosta 7800 SEK/hus 
(Solna stad, 2016). 

 

2.7.5. Prisutveckling av moduler i Sverige och världen 

Installeringen av solceller har ökat markant de senaste åren. Mellan 2013 och 2014 
dubblerades nästan installationer av solceller räknat i watt. I slutet av 2014 uppgick 
solcellskapaciteten till 75 GWh vilket motsvarar ca 0,06 procent av Sveriges totala 
elkonsumtion. Utvecklingen beror delvis på systempriserna som de senaste åren minskat i 
pris, mellan 2008 och 2014 minskade priset för solcellsmoduler med 87 procent År 2014 låg 
priset för standardmoduler på 18,5 SEK/W. Figur 6 visar prisutvecklingen för solcellssystem, 
nyckelfärdiga men utan installation, i Sverige mellan 2008 och 2014 exklusive moms, 
(Energimyndigheten, 2015). 
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Kina är det land med störst solcellsproduktion medan Tyskland det med flest installationer där 
20 procent av världens installationer finns i Tyskland, jämfört med 18 procent i Kina. Sedan 
2014 är Sverige nettoimportörer av moduler med import från huvudsakligen Tyskland och 
Kina. Till följd av detta är priserna i Sverige till stor del beroende av den internationella 
marknadens utveckling. Även kostnad av installation och kringutrustning har minskat, till 
följd av den internationella marknadens utveckling (Energimyndigheten, 2015). Mellan 2013 
och 2017 förväntas produktionskostnaderna för de bästa kinesiska solcellsmodulerna minska 
med 19 procent (Jäger-Waldau, 2013).  

 

Då solcellsproducerad el står för en väldigt liten del av Sveriges elmarkand, och är 
förhållandesvis ny, är det svårt att göra noggranna prognoser. Utvecklingen beror även till stor 
del på faktorer som elpris, elproduktionskostnader, möjlighet till solcellstöd och tekniken, 
vilket ytterligare försvårar att ställa prognoser. Elmyndigheterna har tagit fram tre scenarier 
för utvecklingen av solceller i Sverige, se figur 7. Den röda linjen är baserad på utvecklingen 
av installerad effekt som 
dubblerats de senaste tre åren 
och antagandet att utvecklingen 
fortsätter i det mönstret. Linjen 
utgår från år 2014 installerade 
effekt på 36,2 MW. Den blåa 
linjen antar ett konstant 
scenario där det installeras lika 
mycket som år 2014. Den 
gröna linjen visar antagandet 
att utveklingen ligger mellan 
en dubblering och en konstant 
utvekling, samt att 
installationstakten avtar 
(Energimyndigheten, 2015).  

Figur 6: Prisutvecklingen för solcellssystem i Sverige (Energimyndigheten, 2015). 

Figur 7: Scenarier för utveckling av solceller i Sverige 
(Energimyndigheten, 2015) 
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3. Metod 
 

I det här avsnittet presenteras metoden och dess delar. Systemet som används som modell 
beskrivs, de ekvationer som används vid beräkningarna förklaras och vad som kommer ingå i 
känslighetsanalysen läggs fram.   

 
3.1. Systembeskrivning 
Studien kommer göras på bostadsrättföreningen Bladet i Bergshamra, Solna. Huset är åtta 
våningar högt och ligger dessutom på en kulle vilket gör att huset inte skuggas av 
kringliggande byggnader, träd eller liknande, vilket är optimalt för en solcellsanläggning.  
Totalt finns fem hus av samma utformning och den här studien kommer använda ett av dem 
som system. Moduler kommer att placeras på halva taket då ena sidan ligger med perfekt 
sydläge medan den andra har för stor skuggning Vinkeln på taket är 10˚ och eftersom 
modulerna placeras direkt på taket är detta den vinkel som de kommer ha. Den totala ytan på 
den sidan där anläggningen kommer placeras har en uppskattad yta på 250 m2. Det kommer 
inte vara möjligt att placera paneler på hela den ytan då sju takluckor finns utplacerade. Dessa 
är mindre än 1 m2 men hur stor yta som kan täckas av paneler beror på panelerna och deras 
utformning. I den här modellen kommer de paneler Vattenfall tillhandahåller att användas. 
Med dessa får det plats med som mest 54 paneler, se figur B1 i bilaga 1 för placering. 
Panelerna som används beskrivs närmare i tabell 5. 

Tabell 5: Beskrivning av panelerna som kommer att användas. 

Solpanel Mått [m] Yta [m2] Inköpspris [SEK/modul] 
Suntech STP280S-20/Wew 1,640 × 0,992 1,627 1797 

 
 
3.2. Investeringskalkyl 
Till investeringskalkylen kommer två metoder att användas, pay-backmetoden och 
nuvärdemetoden. Pay-backmetoden ger hur lång tid, i år, som krävs tills grundinvesteringen 
har tjänats in igen och beräknas med ekvation (2). Det är inte en korrekt metod då ingen 
hänsyn tas till ränta men kommer användas för att ge en idé om investeringen och dess 
återbetalningstid (Engwall m.fl., 2014). G är grundinvesteringen och a det årliga 
inbetalningsöverskottet.  

 G
apay backt − =   (2) 

Nuvärdemetoden kommer användas för att beräkna investeringens lönsamhet. Metoden 
innebär att investeringens nuvärde beräknas för att sedan jämföras med grundinvesteringen. 
Med nuvärde menas framtida värdens motsvarande värden i nutid.  Metoden kan även 
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användas för att jämföra olika investeringsalternativ med förutsättningen att investeringarna 
har samma livslängd. Nuvärdekalkylen beräknas med ekvation (3) (Engwall m.fl., 2014).  

 
1

( %, år) R ( %, år) G
n

k
Nuvärde a NUV r n NUV r n

=

= ⋅ + ⋅ −∑   (3) 

R är restvärdet av investeringen vid dess slut. NUV, nuvärdefaktor, används för att beräkna ett 
framtida värdes motsvarande värde i nutid. Det vill säga ett framtida belopps värde det år 
kalkyleringen görs. NUV beräknas med ekvation (4) (Engwall m.fl., 2014). 

 1
(1 )nNUV

r
=

+
  (4) 

I den här modellen är inbetalningsöverskottet per år skillnaden mellan inkomsten från 
producerad el och årshyran.    

För att få det årliga kassaflödet kommer annuitetsmetoden att användas. Annuitetsmetoden 
ger, baserat på grundinvesteringen och framtida in – och utbetalningar, investeringens årliga 
betalning. Det beloppet kallas för investeringens annuitet och beräknas med ekvation (5) 
(Engwall m.fl., 2014). 

 ( %, år)Annuitet Nuvärdet ANN r n= ⋅   (5) 

ANN är annuitetsfaktorn som beräknas med ekvation (6). (Engwall m.fl., 2014). 

 
(1 (1 )) n

rANN
r −=

− +
  (6) 

Grundinvesteringen fås genom att lägga ihop alla utgifter som måste betalas i samband med 
inköp och installation. Tabell 6 visar vilka utgifter det är och hur mycket de är på. (Eriksson, 
2016) 
 

Tabell 6: De olika utgifterna som ingår i grundinvesteringen. 

Utgift Pris [SEK] 
Solpaneler 97 038 
Växelriktare 24 132 
Installation 44 514 
Grundinvestering 165 684 
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3.3. Beräkning av producerad el 
För att räkna ut hur mycket el solcellsanläggningen kommer att ge används ekvation (1) där 
den installerade effekten fås genom att multipliceras en solpanels givna toppeffekt med hur 
många solpaneler som kommer att användas, ekvation (7). 

 pP W n=   (7) 

Instrålningen varierar mycket mellan de olika månaderna men eftersom det intressanta är hur 
mycket man får ut under ett år används den sammanlagda årsinstrålningen under hela året för 
att få ett värde på den förväntade elproduktionen. Då den här studien handlar om en 
bostadsrättsförening i Bergshamra används den årliga solinstrålningen för Stockholm som fås 
från SMHIs karta över Sveriges globala instrålning, figur 3 (SMHI, 2014).  

För att ta fram hur stor L ska vara används lutning på taket och det exakta vädersträcket som 
taket ligger i. Dessa används sedan för att ta fram förlustfaktor, där samma tabell används som 
för projektet i Megawattparken (Stridh, 2016). 

 
Solcellspanelerna kan inte antas ha samma verkningsgrad varje år fram till att den tekniska 
livslängden är förbrukad. En degraderingsfaktor kommer därför användas vid beräkning av 
elproduktionen.  Degraderingsfaktorn, D, är ett värde på hur mycket toppeffekt solcellerna 
tappar per år. Medelvärdet är en förlust på 0,7 procent/år (NREL, 2011). 

 
3.4. Känslighetsanalys  
Tre fallstudier kommer att genomföras. I en görs investeringskalkylen med ett 
inbetalningsöverskott som baseras på en medelproduktion av el under ett år, den andra med ett 
högproduktionsår och den tredje med ett lågproduktionsår. De komponeter som kommer 
varieras är elpriset, elcertifikat, hyra, kalkylräntan samt genom de olika fallen elproduktionen.  

Elpriset varieras genom att anta ett konstant elpris mot en elprisutveckling. Elprisets 
utveckling de närmsta åren kommer troligtvis variera mellan en och två procent upp eller ner 
(Eriksson, 2016). Kalkylen görs med en teknisk livslängd på 25 år och därmed måste ett 
längre spann tas i beräkning. År 2020 beräknas spotpriserna i genomsnitt ligga på 30 öre/kWh 
och vid 2030 ha ökat till 40 öre/kWh (Brixia, 2015). För varje fall beräknas ett nuvärde med 
förutsättningen att elpriset inte ändras utan håller ett konstant pris. Elpriset sätts till 28 
öre/kWh, utifrån beräkning av genomsnittspriset för de senaste fyra åren på Nord Pool Spot, 
se bilaga 3 för uträkning. För kalkyleringen med ett elpris som utvecklas används progonosen 
om att elpriset år 2030 når 40 öre/kWh. Utifrån det priset beräknas hur mycket elpriset ökar 
för varje år, se bilaga 3 för uträkning. 

Elcertifikat varieras genom beräkningar med och utan elcertifikat. Staten delar ut elcertifikat 
för varje producerad MWh av förnyelsebar el, som elproducenter kan sälja på elmarkanden 
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(Energimyndigheten, 2015a). Till följd av detta finns inte ett exakt säljpris på ett certifikat. 
Säljpriset som används i kalkyleringen är 184 SEK/MWh, vilket är ett medelvärde för de 
senaste fyra åren, 2012 till 2016 (Energimyndigheten, 2016b). 

Hyran är satt till 40 000 SEK om året då bostadsrättsföreningen redan hyr ut en del av taket 
till telemaster och telebolaget betalar 40 000 SEK per år. Hyran varieras genom två 
minskningar, först till 5000 SEK/år och slutligen till 0 SEK/år.  

Kalkylräntan sätts till sex procent. För att undersöka hur ett högre eller lägre krav på 
avkastning påverkar investeringen beräknades kalkylen med en ökning på två procent samt en 
minskning på två procent. 

I de fall där någon av parametrarna inte varieras kommer elpris med elprisutveckling, 
elcertifikat, kalkylränta på sex procent samt en hyra på 40 000 SEK/år att användas. Varje 
variation görs för samtliga av de tre produktionsfallen. Tabell 7 visar en överblick för 
parametrarna och hur de varieras. 

Tabell 7: Överblick av parametrarna som varieras. 

      Variation av parametrar     

 
Ursprunglig  Variation 1 Variation 2 

Elpris 29 öre/kWh  Ökning med 4,65 % /år 
Elcertifikat 0 SEK/MWh 184 SEK/MWh 

 Hyra 40 00 SEK   5000 SEK    0 SEK 
Kalkylränta 6 % 

 
8 % 

 
4 % 

       
3.5. Bostadsrättsföreningen som elkund 
Ytterligare ett fall kommer undersökas. I investeringskalkylen används huset som ägs av 
bostadsrättsföreningen Bladet men beräkningar görs skilt från föreningen och dess 
elanvändning. Som sista del av genomförandet kommer en kalkyl på lika sätt som tidigare 
beskrivits att beräknas, denna gång med bostadsrättsföreningens elanvändning och avtal som 
grund. Statistik från huset på Barks väg 6 kommer att användas. Sammanställning över 
bostadsrättsföreningens faktura på elöverföringsavgift från Vattenfall elfaktura från Luleå 
Energi AB visas i tabell 8.  
Tabell B4: Sammanställning av elöverföringsfaktura från Vattenfall och elfaktura från Luleå Energi AB. 

Grund till avgift Förbrukning per månad Pris SEK/mån 
Faktura från Vattenfall       
Fast avgift 1 mån 225 SEK/mån 225 
Månadseffektavgift 13 kW 36 SEK/kW, mån 468 
Elöverföringsavgift höglasttid 1010 kWh 47,20 öre/kWh 476,72 
Elöverföringsavgift övrig tid 1030 kWh 12,80 öre/kWh 131,84 
Faktura från Luleå Energi AB 

   Energipris 2042 kWh 38,21 öre/kWh 780,25 
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3.6. Antaganden och begränsningar  
I metoden görs flera antaganden. Den tekniska livslängden på solpanelerna antas vara 25 år, 
vilket togs efter intervju med Jörgen Eriksson från Vattenfall, vars solpaneler det är som 
används i modellen. Vid variation av elpriset antas dels en viss prisutveckling (utifrån 
beräkningar, se tidigare stycke 4.2) men även att denna prisutveckling är konstant för varje år. 
Detta påverkar främst annuiteten. Kalkylräntan antas, innan den varieras, till sex procent. 
Panelerna antas ligga inom ett temperaturintervall som inte påverkar deras presation under 
livslängden. Eftersom värdet på förväntad elproduktion och årlig solinstrålning är det samma 
för ett medelproduktionsår har det antagits gälla för hög- och lågproduktions år också. 
 
En del begränsningar finns i modellen. Eftersom det inte är tillåtet att ha ett elnät som är 
separat från husets redan befintliga elnät kommer elen som produceras av solcellerna 
användas av bostadsrättsföreningen. Till följd av detta kommer den att vara kund till elbolaget 
som placerar sina solceller där. Eftersom panelerna placeras direkt på taket, som har en 
lutning på 10˚, kommer panelernas vinkling inte att kunna varieras.  
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4. Resultat och diskussion 
I det här avsnittet presenteras och diskuteras resultaten av de tre olika fallstudierna. 
Parametrar som varierades var elpriset, elcertifikat, hyra och kalkylräntan. Genom 
fallstudierna varierades solelproduktionen.  
 
4.1. Elproduktion 

Elproduktionen har studerats i tre olika fall. De tre fallen är genomsnittlig förväntad 
elproduktion för ett år, hög förväntad elproduktion som är räknat efter den högsta 
solinstrålning som har mätts i Sverige under ett år någonsin och låg förväntad elproduktion 
som är tagen från den lägsta solinstrålning som någonsin har mätts i Sverige under ett år. De 
olika fallen visas i figur 8 där elproduktionen över 25 år observeras. Den solida linjen visar 
hur produktionen ser ut under ett genomsnittligt år, den linjen som visas av stjärnor visar hur 
det skulle se ut med hög solinstrålning alla 25 år och den streckade linjen visar hur det skulle 
se ut med låg solinstrålning alla 25 år. Det troligaste är att det kommer se ut som det gör ett år 
med medelproduktion. I det fallet kommer de 54 panelerna producera 12 338 kWh det första 
året. Sedan minskar effekten något för varje år och elproduktionen minskar med 0,7 procent 
så att de det sista året producerar 11 480 kWh. Sammanlagt kommer solpanelerna producera 
297 600 kWh under de 25 år de planeras sitta på taket. Skulle det istället vara hög instrålning 
varje år i 25 år skulle det produceras 15 294 kWh det första året och sammanlagt 368 900 
kWh och skulle det vara låg instrålning alla 25 år skulle det produceras 10 662 kWh första 
året och sammanlagt 257 160 kWh. 
 

 
Figur 8 Elproduktionen för de tre produktionsfallen. Linjen med stjärnor visar högproduktion, den heldragna linjen 
visar medelproduktion och den streckade linjen visar lågproduktion under 25 års teknisk livslängd. 
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4.2. Variation av parametrar  
Här presenteras resultat för de olika parametrarna som varierades; elpris, elcertifikat, hyra och 
kalkylränta. Samtliga variationer gjordes för alla tre olika fall av elproduktion.  
 

4.2.1. Elpriset 
Elpriset varierades genom att anta ett konstant elpris mot en beräknad elprisutveckling, som 
beskrivs i avsnitt 4.2. Figur 9 visar nettonuvärdet för de tre fallen med variation av elpriset.  
 

 
Figur 9: Nettonuvärde med elpriset som varierande parameter. 1 = medelproduktionsår, 2 = högproduktionsår, 3= 
lågproduktionsår. 

 
De olika fallen refererar till de olika fallstudierna med varierande produktion; 1 står för 
medelproduktionsår, 2 står för högproduktionsår och 3 står för lågproduktionsår. Figuren visar 
att en elprisutveckling har störst påverkan för kalkylen med medelproduktionsår; med ett 
konstant elpris blir nettonuvärde -561 450 SEK och med en elprisutveckling -530 750 SEK, 
vilket ger en skillnad på 30 600 SEK. Som figur 14 visar ligger de tre produktionsfallen nära 
varandra både med och utan variation av elpriset. Oavsett produktionsår ger en prisutveckling 
som väntat ett bättre nettonuvärde. Eftersom elprisets utveckling i kalkylen ligger så långt fram 
i tiden är det en väldigt osäker kalkyl med tanke på att elpris kan komma ändras på ett helt 
annat sätt än det som antagits här.   
 

4.2.2. Elcertifikat  
Parametern elcertifikat varierades genom att göra en kalkyl med elcertifikat och en utan. Figur 
10 visar nettonuvärdet med variation av elcertifikat. 
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Figur 10: Nettonuvärde med elcertifikat som varierande parameter. 1 = medelproduktionsår, 2 = högproduktionsår, 3= 
lågproduktionsår. I kalkylen har elpris med prisutveckling använts, se avsnitt 4.2.1. 

De olika fallen refererar till de olika fallstudierna med varierande produktion; 1 står för 
medelproduktionsår, 2 står för högproduktionsår och 3 står för lågproduktionsår. I samtliga 
kalkyler har elprisutveckling antagits. Som föregående variation, där elpriset varierades, syns 
störst skillnad för fallet medelproduktionsår; -552 200 SEK utan elcertifikat och -530 750 
SEK med, vilket är en skillnad på 21 450 SEK.  

Eftersom elcertifikatets säljpris är svårt att förutse är resultatet, som ovan nämnt, beräknat 
med ett medelvärde av säljpriset. Beslutet att höja kvotplikten, se avsnitt 2.7.2, innebär att 
efterfrågan har och kommer att öka vilket kan antas resultera i att säljpriset ökar. Detta har 
dock inte tagits med i kalkylen vilket kan ha gett ett sämre resultat än om det inkluderats. 
Kvotplikten kan däremot, och kommer troligen, ändras de kommande 25 åren. En minskning 
av kvotplikten skulle ge omvänd utveckling, det vill säga en minskning av säljpriset för 
elcertifikat. I och med detta är det svårt att ge en tydlig bild av hur elcertifikat påverkar 
kalkylen, men säkert är att den kommer ge ett mer fördelaktigt utslag, oavsett säljprisets 
utveckling, än om det utesluts helt.  

 
4.2.3. Hyra 

Kassaflödet visar en stor utgift första året då solpaneler och installation betalas och sedan 
inkomsterna år för år. Inkomsterna per år sjunker med tiden eftersom solpanelerna blir mindre 
effektiva vilket resulterar i att det inte kommer produceras lika mycket el som kan säljas. Året 
med medelproduktion är första årets förlust 156 960 SEK, högproduktionsåret är förlusten 
156 570 SEK och lågproduktionsåret är det 158 390 SEK. Från figur 11 kan man se att 
inkomsterna inte kommer täcka utgifterna något år och grundutgiften kommer aldrig betalas 
av under de 25 år solpanelerna beräknas sitta på taket, om man utgår från ett säljpris 
motsvarande årsmedelvärdet från Nord Pool Spot.  
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Figur 11: Kassaflödet för de tre fallen med medelproduktion, högproduktion och lågproduktion. 

Ur figuren syns att med en årshyra på 40 000 SEK kommer de årliga intäkterna aldrig att 
täcka grundutgiften. Med en årlig hyra på 40 000 betalar elföretaget ett medelproduktionsår 
cirka 3 SEK/kWh vilket är ett väldigt högt pris. Skulle hyran istället ligga på 5 000 SEK om 
året skulle elföretaget betala cirka 40 öre/kWh. Med denna årashyra kommer de årliga 
inbetalningarna att täcka de årliga utbetalningarna från år 2 till år 25 i fallen med 
medelproduktion och högproduktion men med ett lågproduktionsår skulle detta endast gälla 
mellan år 7 och år 15. Dock skulle de totala intäkterna under investeringens livstid aldrig 
täcka grundinvesteringen i något av fallen vilket kan ses i figur 12.  

 
Figur 12: Kassaflödet för de tre fallen när hyran är 5 000 SEK/år. 
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Skulle det istället inte vara någon hyra alls skulle intäkterna vara större än utgifterna från och 
med år 2 i alla tre fall vilket kan ses i figur 13 men intäkterna skulle fortfarande inte vara 
tillräckligt höga för att grundinvesteringen ska kunna betalas av efter 25 år. Den största 
inbetalningen kommer år 2 och är 2 988 SEK vilket är mycket litet i jämförelse med 
grundutgiften.  

 
Figur 13: Kassaflödet för de tre fallen utan någon hyra. 

 
4.2.4. Kalkylräntan  

Kalkylräntan varierades för alla tre fall av elproduktion och de tre olika fallen av årshyra.   
Figur 14 visar resultatet av variationen med en hyra på 40 000 SEK/år.  

 
Figur 14: Nettonuvärde med kalkylränta som varierande parameter och en årshyra på 40 000 SEK. 1 = 
medelproduktionsår, 2 = högproduktionsår, 3= lågproduktionsår. I kalkylen har elpris med prisutveckling använts 
samt elcertifikat, se avsnitt 4.2.1 och 4.2.2.  
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Figuren visar att en kalkylränta på fyra procent ger ett större negativt nuvärde än både sex och 
åtta procent. I fallet med en hyra på 40 000 SEK/år är alltså en kalkyl med lägre 
avkastningskrav mindre lönsamt och en med högre avkastningskrav mer lönsamt. Figur 15 
visar att vid en minskning av hyran till 5000 SEK/år skiftar detta och det lägsta 
avkastningskravet ger det största nuvärdet.  

 
Figur 15: Nettonuvärde med kalkylränta som varierande parameter och med en årshyra på 5000 SEK. 1 = 
medelproduktionsår, 2 = högproduktionsår, 3= lågproduktionsår. I kalkylen har elpris med prisutveckling använts 
samt elcertifikat, se avsnitt 4.2.1 och 4.2.2.  

När hyran tas bort helt fås en stor variation i nuvärdet mellan de olika fallen, som syns i figur 
16. 

 
Figur 16: Nettonuvärde med kalkylränta som varierande parameter och utan årshyra. 1 = medelproduktionsår, 2 = 
högproduktionsår, 3= lågproduktionsår. I kalkylen har elpris med prisutveckling använts samt elcertifikat, se avsnitt 
4.2.1 och 4.2.2. 
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Ur figuren syns att endast fallet med högproduktion ger ett positivt nettonuvärde för den 
ursprungliga kalkylräntan. Inget fall klarade att ge ett positivt nettonuvärde för en ökning på 
två procent vilket visar att kalkylen är känslig för ett ökat krav på avkastning. Dessutom visar 
figuren att lågproduktionsår kräver en ännu lägre kalkylränta för att nå ett positivt 
nettonuvärde. 

Variationen av kalkylräntan tillsammans med variation av hyran visar, precis som avsnitt 
4.2.3 visade, att kalkylens resultat är starkt kopplad till om en hyra finns eller inte. Däremot 
visar figurerna även att det endast är en minskning av kalkylräntan som ger ett positivt 
nettonuvärde för det mest troliga fallet, medelproduktionsår. Behålls den ursprungliga räntan 
kommer medelproduktionsår fortfarande ge ett negativt nettonuvärde.  

 
 
4.3. Sammanställning av de tre produktionsfallen 
 
Som de tidigare avsnitten under resultat visat kommer investeringen som undersökts för 
väldigt få fall bli lönsam. Tabell 9 visar en översikt av producerad el samt nettonuvärdet för 
de tre produktionsfallen med varierande årshyra. Den producerade elen är ett 
genomsnittsvärde för de 25 åren, nettonuvärdet är med elcertifikat och en elprisutveckling 
inräknat.   
 

Tabell 9: Översikt av producerad el samt nettonuvärdet.  

*Elen är ett genomsnittsvärde för 25 år. ** Inkluderat elcertifikat och med elprisutveckling.  

 
Med en kalkylränta på 6 procent och en årshyra på 40 000 SEK blir nettonuvärdet för 
medelproduktionsår efter 25 år ca -530 000.  Tabellen visar att en minskning av hyran ger en 
markant förbättring av nettonuvärdet men även utan hyra blir det negativt. Som avsnitt 4.2.4 
visade kan investeringen endast bli lönsam om avkastningskravet sänks. Tabell 10 visar en 
överblick av nettonuvärdet med sänkt kalkylränta, från sex procent till 4 procent.  
 
Tabell 10: Översikt av nettonuvärdet med sänkt kalkylränta, från sex procent till fyra procent.  

 
                            Nettonuvärde med sänkt kalkylränta [SEK] 

  
  

Hyra 40 000 SEK  Hyra 5000 SEK                 Hyra 0 SEK 
Medelproduktion   – 620 130   – 73 354   4756 
Högproduktion 

 
– 590 950 

 
– 44 174 

 
33 937 

Lågproduktion    – 636 320   – 89 552   – 11 442 

  
Producerad el* [kWh/år] Nettonuvärde**  [SEK] 

     
Hyra 40 000 SEK Hyra 5000 SEK Hyra 0 SEK 

Medelproduktion     11 904   – 530 750   – 83 334   – 19 417 
Högproduktion 

  
14 756 

 
– 526 200 

 
– 78 780 

 
– 14 863 

Lågproduktion      10 286   – 556 740   – 109 320   – 45 401 
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Från tabell 10 syns tydligt att investeringen endast blir lönsam om avkastningskravet sänks 
och produktionen kan garanteras ligga vid minst medelproduktionen, vars medelvärde är ca 
11 900 kWh/år. Skillnaden i genomsnittsvärdena för medel – och lågproduktion är 1618 
kWh/år, vilket är tillräckligt stort för att påverka om nettonuvärdet blir positivt eller negativt 
(i ett fall där avkastningskravet sänkts). Även om det mest troliga fallet ligger runt 
medelproduktion visar detta att investeringskalkylen är känslig för en minskning av 
producerad el. Fallet att hyran tas bort är väldigt orimligt då det skulle innebära att 
bostadsrättsföreningen hyr ut gratis till företaget.  
En viktig faktor i kalkylen är grundinvesteringen. Den består till största del av solpanelerna 
och installation av dessa. Sannolikheten att dessa kostnader kommer sjunka markant, så att det 
skulle påverka kalkylens resultat, är mycket liten (Eriksson, 2016). 
  
 
4.4. Fall med BRF som kund 

Skulle Vattenfall vara företaget som sätter solpaneler på bostadsrättsföreningens tak kan de 
utöver priset för elöverföringen ta minst lika mycket som Luleå energi tar per kWh. Vattenfall 
får då i genomsnitt en inbetalning på 16 436 SEK/år. Måste Vattenfall fortfarande betala en 
hyra på 40 000 SEK/år kommer intäkterna fortfarande vara mindre än utgifterna alla 25 år 
vilket kan ses i Figur 17. 

 
Figur 17: Kassaflödet för de tre fallen om Vattenfall hyrde bostadsrättsföreningens tak. 

  
Om hyran istället skulle ligga på 5 000 SEK/år skulle intäkterna täcka utgifterna från och med 
år 2 i alla tre fallen, vilket kan ses i Figur 18. Överskottet är störst år 2 och i fallet med 
medelproduktion ligger det på 6 968 SEK.  
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Figur 18: Kassaflödet för de tre olika fallen om Vattenfall hyrde taken och hyran var 5 000 SEK/år. 

För medelproduktionsåret när hyran är 40 000 SEK/år är nettonuvärdet -353 140 SEK vilket 
gör att det inte skulle vara lönsamt för Vattenfall att hyra taket till ett så högt pris. Skulle 
hyran istället vara 5 000 SEK/år skulle nettonuvärdet vara 94 277 SEK vilket betyder att det 
skulle vara lönsamt för Vattenfall. Resultaten kan observeras i Figur 19.  
 

 
Figur 19: Nettonuvärdena för de olika fallen med olika hyror där 1 = medelproduktionsår, 2 = högproduktionsår och 3 
= lågproduktionsår. 

4.5. Återbetalningstid 
 
För fallet med BRF som kund kommer grundinvesteringen tjänas in om årshyran sätts till 
5000 SEK, för de tidigare fallen gäller detta endast med en årshyra på 0 SEK och en sänkt 
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kalkylränta. Då det inte är rimligt att ingen hyra betalas eller att kalkylräntan sänks har endast 
fallet BRF använts för att beräkna återbetalningstiden. Hur lång tid det kommer ta kan ses i 
Tabell 11. 
 
Tabell 11: Återbetalningstiden för de tre olika fallen när Vattenfall hyr taket. 

Fall Grundinvestering [SEK] Inbetalningsöverskott* [SEK]     Återbetalningstid [År] 
Medelproduktion 165 680 24 618 6,73 
Högproduktion 165 680 24 400 6,79 
Lågproduktion 165 680 18 636 8,89 
*Genomsnittlig inbetalningsöverskott för 25 år.     
 
Det kan konstateras att det inte är så stor skillnad på återbetalningstiden för medelproduktion 
och högproduktion medan återbetalningstiden för lågproduktionen är längre. Detta trots att 
skillnaden mellan medelproduktionen och lågproduktionen av el är mindre än skillnaden 
mellan medelproduktionen och högproduktionen. Det kan bero på att det inte produceras 
tillräckligt med el under lågproduktionen för att få lika många elcertifikat som kan fås under 
medel- och högproduktion.   
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5. Slutsats 

Resultaten visar tydligt att hyran är en avgörande aspekt för lönsamheten i investeringen. För 
en årshyra på 40 000 SEK kommer utbetalningarna alltid att överstiga inbetalningarna och en 
vinst för företaget är omöjlig. Alternativet att helt ta bort hyran är inte troligt då detta skulle 
innebära att föreningen hyr ut sin takyta gratis. En hyra kring 5000 SEK gör investeringen 
lönsam, men måste då anses tillräckligt stor av föreningen. Även om takytan står oanvänd i 
dagsläget finns alternativ att hyra ut den till ett högre pris, som exemplet med telemasterna 
där teleföretaget betalar 40 000 SEK/år.  
 
En hyra på 5000 SEK/år möjliggör en lönsam investering, men med förutsättningen att det 
under 25 års tid är en högproduktion av el. Detta är inte troligt utan fallet med 
medelproduktion bör användas som det mest sannolika. Med en medelproduktion och hyra på 
5000 SEK/år blir investeringen endast lönsam för en minskad kalkylränta, det vill säga ett 
lägre avkastningskrav. Skulle en lägre kalkylränta godkännas är det fortfarande en känslig 
investering då en minskning av producerad el på 1600 kWh skulle ge ett negativt nuvärde och 
därmed göra investeringen olönsam. Investeringen är alltså känslig för förändring av 
avkastningskrav, elproduktion och hyra.  
 
Fallet med att även använda bostadsrättsföreningen som kund är det som är mest 
genomförbart. Med en hyra på 5000 SEK/år blir investeringen lönsam för alla tre 
produktionsfall. För en hyra på 40 000 SEK/år blir inget av fallen lönsamt, precis som i 
tidigare kalkyleringar. Därmed kan det konstateras att en högre hyra än 5000 SEK/år inte är 
önskvärt oavsett fall och kund, om investeringen ska bli genomförbar.  
 
Det mest troliga fallet, medelproduktionsår, ger en återbetalningstid på ca sju år vilket är 
detsamma som för högproduktionsår. Det kan förklaras med att grundinvesteringen är så pass 
stor att en ökad elproduktion inte påverkar inbetalningarna tillräckligt för att ge en kortare 
återbetalningstid. Att fallet med lågproduktionsår har en längre återbetalningstid, ca nio år, 
visar att elcertifikat är viktiga och har mest betydelse vid fall av högre elproduktion. Detta 
eftersom elcertifikat delas ut per producerad MWh, alltså per 1000:e kWh. Producerar en 
anläggning exempelvis 1999 kWh fås endast elcertifikat för de 1000 producerade kWh.  
 
För att göra ett projekt som detta mer attraktivt skulle en del åtgärder behövas från andra 
aktörer än elföretag och bostadsrättsföreningar. Grundinvesteringen skulle minska med 
billigare paneler. Den kinesiska marknaden erbjuder lägre systempriser men stoppas med 
tullavgifter och liknande, i syfte att främja den europiska marknaden (Eriksson, 2016). För 
konsumenten skulle någon form att skattesänkning göra ett projekt som detta mer attraktivt. I 
takt med utvecklingen av solcellspaneler och ökat intresset för solel försvinner fler av de 
åtgärder staten infört för att främja solelsproduktion, exempelvis skattelättnader (Dagens 
Nyheter, 2015). Sannolikheten för att de förslag som nämnts skulle antas är därför väldigt 
liten.  
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6. Framtida arbeten 
 
För att det här ska kunna bli verklighet krävs fortsatt arbete. Rent praktiska saker som skulle 
kunna göra idén mer lönsam är att ta reda på om det finns bättre paneler eller bättre sätt att 
montera panelerna som skulle resultera i en högre elproduktion. Exempelvis undersöka om 
även solpaneler på tak med liten lutning ska monteras i ställningar så att panelerna kan sitta i 
44˚, som vanligtvis görs på platta tak. 
 
Intresset hos bostadsrättsföreningar bör också undersökas närmare. Eftersom hyran är så låg 
och bindningstiden så lång är det möjligt att det inte finns så mycket intresse från deras håll. 
Därför borde fortsatt arbete ske tillsammans med bostadsrättsföreningar för att de ska kunna 
komma med åsikter från början och förslaget kan bli mer attraktivt för dem. 
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Bilaga 1: Placering av solcellspaneler 

 

Figur B1 visar placeringen av solcellspaneler, totalt 54 stycken. De ytor som är grå visar den 
del av taket som inte utnyttjas, antingen för att solinstrålningen är för låg eller att konstruktion 
på taket inte tillåter placering. Figur B2 visar ett flygfoto över de fem bostadshusen. 

 

 
Figur B1: Bild över placering av solcellspaneler. De grå delarna markerar takyta där placering av paneler inte är möjlig 
eller solinstrålningen är för låg.  

 

 

 
Figur B2: Bild över de fem bostadshusen. 
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Bilaga 2: Ingående parametrar 
 
Tabell B1 visar ingående parametrar vid beräkning av elproduktion och tabell B2 vid 
beräkning av investeringskalkylen.  
 

Tabell B1: Ingående parametrar vid beräkning av elproduktion. *(Vattenfall, 2015b), **(SMHI, 2015)  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tabell B2: Ingående parametrar vid beräkning av investeringskalkyl. *se nästa bilaga för beräkning, 
**(Energimyndigheten, 2016b) 

  

Parameter Ingångsdata 
Toppeffekt [W] 285* 
Antal paneler 54 
Installerad effekt [kW] 15,39 
Förluster i kablar [%] 3 
Förluster på grund av läge [%] 13 
Degraderingstal [%] 0,7 
Förväntad elproduktion, medel [kWh/kW] 950** 
Förväntad elproduktion, hög [kWh/kW] 1 177,6** 
Förväntad elproduktion, låg [kWh/kW] 820,9** 

Parameter Ingångsdata 
Ränteökning för elpris [%] 4,65 
Ränta [%] 6 
Teknisk livslängd [År] 25 
Grundinvestering [SEK] 165 680 
Restvärde [SEK] 0 
Hyra1 [SEK] 40 000 
Hyra2 [SEK] 5 000 
Hyra3 [SEK] 0 
Säljpris [SEK/kWh] 0,28* 
Pris på elcertifikat [SEK/MWh] 184** 
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Bilaga 3: Beräkning av elpris och elprisutveckling 

Tabell B3 visar elpriset mellan år 2012 till 2015 för elområde tre, som är det aktuella området 
för investeringskalkylen.  

Tabell B3: Elpriser per år för elområde tre, mellan 2012 till 2015 (Nord Pool Spot, u.å.b). 

  År      Elpriser för elområde tre [SEK/MWh] 
2015 205,89       
2014 287,79 

   2013 340,77       
2012 281,94 

    

Det genomsnittliga elpriset blir 28 öre/kWh.  

 

Med ekvation (B1) beräknas den ökning i procent som krävs per år för att nå ett elpris på 40 
öre/kWh år 2030. Förutsättningar är att man börjar vid år 2016 med ett elpris på 28 öre/kWh.  

 ( )rx n y⋅ =   (B1) 

där x är utgångspriset, n är antal år fram till 2030, r är den sökta ökningen och y är priset vid 
2030. Detta ger ekvation (B2) 

 

1
nyr

x
=    (B2) 

vilket ger en ökning på 4,65 procent per år.   
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