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ABSTRACT  

With the growing popularity of solar cells in Sweden, real estate companies have become 

interested in the possibility of installing solar panels when constructing new apartment 

buildings. Riksbyggen is one of these companies that sees solar energy as an interesting 

alternative when constructing energy-efficient buildings with low energy consumption.   

The purpose of this study is to investigate optimal system solutions and the profitability of a 

PV-system in a newly produced apartment building containing 28 apartments in Västerås. 

This investigation is made possible by creating and simulating the PV-system in the 

simulation program PVSyst.  

The PV-system that will be installed on Brf. Sjökortet has an installed capacity of 54 kW. 40 

kW will be placed on the roof with a tilt of 4° while 14 kW will be placed on the facade with a 

tilt of 90°. 

According the simulation results, the PV-system will produce 43,6 MWh per year, which 

means the specific electricity production becomes 807 kWh/kWp. Own use of solar electricity 

is estimated to be 61 %, which means that 26,7 MWh will be utilized directly by the housing 

association, while 16,9 MWh must be submitted for sale. Out of the solar electricity that can 

be used directly 9,9 MWh will cover the property electricity meanwhile the remaining 16,8 

MWh covers the residents household electricity. The residents of the housing cooperative will 

thus gain access to a large portion of the produced solar electricity without having to pay for 

it. 

The PV-system will without investment aid become unprofitable with an annuity of – 16 304 

SEK per year. When the investment aid covering 35 % of the investment cost is included, the 

PV-system becomes profitable with an annuity of 2 687 SEK per year.  

The own use of solar electricity is difficult to improve by only changing the tilt of the solar 

panels. However, the results shows that a greater amount of solar electricity can be utilized 

by the housing cooperative in the winter months by increasing the amount of solar panels on 

the facade while decreasing the amount of solar panels on the roof with the same amount. A 

higher amount of solar panels on the facade will though decrease the yearly solar electricity 

production, making it more difficult for the PV-system to show profitability.   

The determined distribution of solar modules on the roof and facade is optimally distributed 

if the goal for the housing association is to utilize as much solar electricity as possible 

directly.  

Keywords: PV-system, simulation, optimization, PVSyst, apartment building, household 

electricity consumption, property electricity consumption 

Nyckelord: solceller, simulering, optimering, PVSyst, flerbostadshus, hushållselförbrukning, 

fastighetselförbrukning  
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SAMMANFATTNING 

I och med solcellers växande popularitet i Sverige har fastighetsbolag börjat bli intresserade 

av möjligheten att installera solceller vid nyproduktion av flerbostadshus. Riksbyggen är en 

av dessa företag, som ser solceller som ett intressant alternativ vid nyproduktion av 

energieffektiva flerbostadshus med låg energianvändning.  

Syftet med denna studie är att undersöka optimala systemlösningar samt lönsamheten för en 

solcellsanläggning på ett nyproducerat flerbostadshus på Lillåudden i Västerås. Denna 

undersökning möjliggörs genom att bygga upp och simulera solcellsanläggningen i PVSyst. 

Solcellsanläggningen som kommer att installeras på Brf. Sjökortet har en installerad effekt på 

54 kW, varav 40 kW placerade på taket med lutningen 4° och 14 kW på fasaden med 

lutningen 90°. Den producerade solelen kommer först gå till att täcka byggnadens 

fastighetsel och därefter kommer överskottet gå till att täcka de boendes hushållsel. 

Resterande överskott efter att fastighetselen samt hushållselen är täckt kommer att säljas till 

ett elbolag. 

Brf. Sjökortet med 28 lägenheter har beräknats med schablonvärden få en årlig fastighetsel- 

och hushållselförbrukning på 31,5 MWh respektive 74,3 MWh. Byggnadens totala last uppgår 

därför till 105,8 MWh. Lastkurvor sett per dygn har tagits fram genom sammanställning av 

konsumtionsdata från verkliga byggnader. Byggnadens fastighetsel- och 

hushållselförbrukning varierar med säsong, och är som högst under vintern.  

Enligt simuleringsresultaten kommer solcellsanläggningen att producera 43,6 MWh per år, 

vilket innebär en specifik solelproduktion på 807 kWh/kWp. Egenanvändningen av solel 

beräknas bli 61 %, vilket innebär att 26,7 MWh kommer att kunna utnyttjas direkt av 

bostadsrättsföreningen medan 16,9 MWh måste skickas in på nätet till försäljning. Utav den 

solel som kan utnyttjas direkt kommer 9,9 MWh gå till att täcka byggnadens fastighetsel 

medan resterande 16,8 MWh kommer att gå till att täcka de boendes hushållsel. De boende i 

bostadsrättsföreningen kommer alltså att få tillgång till en stor del av den producerade 

solelen utan att behöva betala för den. 

Solcellsanläggningen kommer utan investeringsstöd att bli olönsam med en annuitet på                 

-16 304 kr per år. När investeringsstödet som täcker 35 % av investeringskostnaden 

inkluderas blir anläggningen lönsam med en annuitet på 2 687 kr per år.  

Om bostadsrättsföreningen skulle få betalt 1,32 kr/kWh för den solel som skickas in på nätet, 

istället för 0,35 kr/kWh som använts i denna studie, skulle solcellsanläggningen bli lönsam 

även utan något investeringsstöd. 

Hade den producerade solelen på 16,9 MWh som gick till att täcka hushållselen istället sålts 

direkt till ett elbolag, blir solcellsanläggningen olönsam även när investeringsstödet 

inkluderas. Det är därför viktigt att de boende får ta del av solelen, åtminstone vid större 
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solcellsanläggningar som i detta fall där överproduktionen efter att fastighetselen är täckt är 

stor. 

Fasadens solcellsmoduler blir utsatta av skuggning från de närliggande balkongerna, speciellt 

under förmiddag och sen eftermiddag. Denna skuggning beräknas sänka årsproduktionen 

med 6-7 % för fasadens solcellsanläggning.  

Skulle takets solcellsmoduler på 40 kW installeras med den mer optimala lutningen 40° ökar 

den totala årsproduktionen med 6,1 MWh. Andelen solel som kan utnyttjas av 

bostadsrättsföreningen ökar med endast 0,5 MWh, vilket innebär att i princip all den extra 

mängd solel som produceras måste skickas in på nätet till försäljning. 

Simuleringsresultaten visar att det är svårt att höja egenanvändningen av solel i någon större 

utsträckning genom att endast ändra på modullutningen. Däremot visar resultaten att en 

större mängd solel kan utnyttjas av bostadsrättsföreningen under vinterhalvårets månader 

genom att ta moduler från taket och istället placera dessa på fasaden. Dock innebär fler 

moduler på fasaden en lägre årlig solelproduktion vilket gör det svårare för 

solcellsanläggningen att visa lönsamhet.  

Den bestämda fördelningen av solcellsmoduler på tak respektive fasad är optimalt fördelat 

om målet är att bostadsrättsföreningen ska kunna utnyttja så mycket solel som möjligt direkt.  
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1 INLEDNING  

1.1 Bakgrund 

Om EU:s klimatmål ska hinnas uppfyllas i tid, måste fler åtgärder genomföras för att sänka 

byggnaders energikonsumtion och samtidigt öka andelen förnybar energi. Byggnadssektorn 

står för hela 27 % av energikonsumtionen i den Europeiska Unionen (European Comission 

eurostat, 2015). EU höjde energikraven för byggnader 2009 då en revidering av EG-direktivet 

genomfördes. De nya kraven innebär bland annat att alla nyproducerade byggnader ska vara 

nära nollenergi byggnader i slutet av 2020.  Byggnadernas energianvändning ska till stor del 

komma från förnybara energikällor, och gärna från energi producerad i eller i närheten av 

byggnaden (EU-upplysningen, 2014). En ökad andel solenergi implementerad i 

byggnadssektorn kommer därför spela en viktig roll i denna omställning.  

Solceller växer kontinuerligt i popularitet i Sverige. De sjunkande priserna på solcellsmoduler 

och de statliga stödsystemen är två viktiga anledningar till ökningen. I och med den ökande 

populariteten har fastighetsbolag börjat bli intresserade av möjligheten att installera 

solceller. Solceller har också som bäst potential när energislaget implementeras med 

byggnader, eftersom en stor del av den producerade solelen då kan utnyttjas direkt av 

användaren vilket i sin tur underlättar att få anläggningen lönsam.   

Riksbyggen är ett företag som förutom förvaltar fastigheter även producerar nya bostäder. 

Vid nyproduktion prioriteras energieffektiva bostäder som uppfyller höga miljökrav. I och 

med detta miljöengagemang har man valt att sätta upp en solcellsanläggning på ett 

nyproducerat flerbostadshus på Lillåudden i Västerås. I denna studie kommer denna 

solcellsanläggning att undersökas med hjälp av simuleringsprogrammet PVSyst, där 

slutsatserna kommer kunna ligga till grund för framtida solcellsinvesteringar.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka optimala systemlösningar samt lönsamheten för en 

solcellsanläggning som kommer att sättas upp på ett nyproducerat flerbostadshus av 

Riksbyggen i Västerås. Denna undersökning möjliggörs genom att bygga upp och simulera 

solcellsanläggningen i simuleringsprogrammet PVSyst. Med hjälp av slutsatserna från denna 

studie kommer Riksbyggen få en bättre förståelse för vad som påverkar bland annat 

produktionen och lönsamheten för solcellsanläggningar på flerbostadshus, och vad som 

påverkar dessa faktorer specifikt för den undersökta byggnaden.  

Eftersom solcellsanläggningen kommer utformas med moduler på både tak och fasad 

kommer för- och nackdelar med de olika lutningarna undersökas, där fokus ligger på att 

optimera egenanvändningen av solel. En högre egenanvändning innebär att 

bostadsrättsföreningen kan utnyttja en större andel av den producerade solelen direkt istället 

för att behöva skicka in den på nätet till försäljning.  
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1.3 Avgränsning 

Hur eventuell skuggning från omgivningen påverkar en solcellsanläggnings produktion är 

ofta komplext att undersöka, speciellt i denna studie där det finns en mängd 

omkringliggande byggnader vars placering och dimensioner spelar en avgörande roll. 

Skuggning från omkringliggande byggnader har därför inte undersökts mer noggrant än en 

grundläggande analys utav en skuggstudie utförd av byggnadens arkitekter. Skuggning från 

närliggande objekt har undersökts mer noggrant, men även där har förenklingar varit 

nödvändiga.  

1.4 Litteraturstudie 

Detta kapitel har som syfte att ge läsaren en bakgrund och en bättre förståelse för den utförda 

studien. Kapitlet inleder med att ta upp marknadsutvecklingen för solceller samt fördelarna 

för bostadsrättsföreningar att investera i solceller. Kapitlet tar också upp skatteregler och 

statliga stödsystem. Sedan beskrivs solcellssystem och dess komponenter samt vad som 

påverkar produktionen. Aktuell forskning tas också upp och slutligen ges en bakgrund till 

solcellsanläggningen på Brf. Sjökortet som ligger till grund för denna studie. 

1.4.1 Marknadsutveckling för solceller  

1.4.1.1. Marknadsutveckling internationellt 

Solcellsmarknaden fortsätter att växa i snabb takt, från att ha varit en nischad marknad för 

bara några år sedan håller solceller på att bli en viktig produktionskälla för elektricitet i 

världen. Under 2013 installerades hela 38,4 GW ny solcellseffekt globalt sätt, vilket innebär 

att det fanns en total installerad effekt på 138,9 GW i slutet av 2013. Ökningen av installerad 

solcellseffekt var historiskt hög under 2013, året innan var ökningen omkring 30 GW. (EPIA, 

2014) 

Under 2013 gick den Asiatiska solcellsmarknaden om den Europeiska för första gången 

under det senaste årtiondet. Den Asiatiska solcellsmarknaden stod i slutet av 2013 för hela 56 

% av ny installerad solcellseffekt i den internationella marknaden, i jämförelse mot Europa 

som representerade 29 %.  Kina var under 2013 det land som installerade mest solceller, med 

11,8 GW ny solcellseffekt. (EPIA, 2014) 

Utvecklingen i Europa har börjat att stagnera, med tanke på att det endast installerades 11 

GW ny effekt under 2013 jämfört med 17,7 GW under 2012 och 22,4 GW under 2011. En 

viktig anledning till stagnationen är borttagandet av ett flertal politiska incitament. I Europa 

är Tyskland det land som fortsätter att leda marknadsutvecklingen, med 3,3 GW ny 

installerad solcellseffekt under 2013. (EPIA, 2014) 

I de flesta länder fortsätter solcellsbranschen vara en incitamentdriven marknad. Sjunkande 

politiskt stöd har lett till en stagnation i utvecklingen i ett flertal Europiska länder, samtidigt 
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som införandet av nya riktlinjer gällande prissättningen av solel som skickas in på nätet är en 

viktig bakgrund bakom den kraftiga ökningen i Kina och Japan. (EPIA, 2014) 

1.4.1.2. Marknadsutveckling i Sverige 

Solceller fortsätter att växa i popularitet i Sverige. Sänkta priser för solceller och ett ökande 

intresse från allmänheten har lett till en kraftfull ökning i installerad solcellseffekt i Sverige 

de senaste åren. Från år 2012 till 2013 ökade den årliga installerade solcellseffekten från 8,3 

MW till 19 MW, där den bakomliggande orsaken är det ökande intresset från privatpersoner 

och företag. En orsak bakom det ökande intresset är det statliga investeringsstödet för 

solcellsinstallationer. Förutom sänkta priser för solceller har den växande marknaden ökat 

konkurrensen vilket har pressat ner priserna ytterligare. (Lindahl, 2014) 

Den totala installerade solcellseffekten var i slutet av 2013 43,1 MW. Denna installerade 

effekt producerar ungefär 38,8 GWh per år vilket motsvarar omkring 0,03 % av den Svenska 

elanvändningen. Marknadsutvecklingen av installerad solcellseffekt kan ses nedan i Figur 1, 

och gäller för Sverige mellan åren 1992 och 2013. (Lindahl, 2014) 

 

Figur 1: Utvecklingen av installerad solcellseffekt (Lindahl, 2014) 

Politiska beslut ligger också bakom det växande intresset för solceller. Sedan 2009 finns det 

ett investeringsstöd samtidigt som det finns planer på att införa en skattereduktion för 

egenproducerad solel, mer information om statliga stöd finns under kapitel 1.4.4. 

Prisutvecklingen för nyckelfärdiga solcellssystem i  Sverige kan ses nedan i Figur 2, vilket 

visar typiska medelpriser för nyckefärdiga solcellssystem (exklusive moms). Den största 

orsaken bakom de sjunkande systempriserna är sänkta priser för solcellsmoduler på den 

internationella marknaden. Solcellsmodulpriserna har under det senaste året börjat 

stabiliserats och förväntas fortsätta göra det under de närmsta åren, även om en mindre 

fortsatt prissänkning kan ske. Fortsätter solcellsmarknaden att växa i Sverige kan det leda till 

en mindre prissänkning, eftersom installationsföretagen får bättre priser på material vid en 

högre efterfrågan. (Lindahl, 2014)  
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Figur 2: Prisutvecklingen för solcellssystem (Lindahl, 2014)  

1.4.2 Solceller integrerat med bostäder 

Solceller har i Sverige bäst potential när tekniken är integrerat med bostäder, det är också 

inom det området som solcellsmarknaden växer som mest. Solcellsparker, där all producerad 

el skickas in på nätet för försäljning står för endast 3,4 % av den totala installerade 

solcellseffekten (Lindahl, 2014). Anledningen bakom denna fördelning är att det i regel är 

lättare att räkna hem en solcellsanläggning ekonomiskt när den producerade solelen kan 

utnyttjas direkt av ägaren.  

Det finns stora ytor tak i Sverige som är riktade mot söder och har en bra lutning för 

solcellsanläggningar. Potentialen ligger på ca 10-15 TWh om man antar att 25 % av de tak och 

fasadytor som har en solinstrålning på minst 70 % av optimal solinstrålning kan utnyttjas 

(Molin, et al., 2010). Potentialen är därför enorm i Sverige för en storskalig utbyggnad av 

solcellsanläggningar för småhusägare och bostadsrättsföreningar. 

1.4.2.1. Mikroproducent 

När mindre solcellsanläggningar integreras med bostäder och kopplas in på elnätet används 

ofta termen mikroproducent. Exakt vad denna term innebär, kan skilja sig något mellan olika 

företag och organisationer, men nedan följer en beskrivning som ofta används. 

För att klassas som mikroproducent får anläggningens AC-effekt inte överstiga 43,5 kW 

samtidigt som huvudsäkringen max får vara 63 A. Ett till krav är att el användaren måste 

producerat mindre el än vad som förbrukats under ett kalenderår, där den producerade elen 

räknas som den el som skickats in på nätet. (Gislaved Energi, 2014) 

Fördelen med att vara mikroproducent är att det är nätägaren som är skyldig att sätta upp 

mätutrustning samt att mäta solelproduktionen, utan att få ta betalt för det (Gislaved Energi, 

2014). En annan fördel är att kommande förslag på skattereduktion för mikroproduktion av 

förnybar el endast kommer att gälla för mikroproducenter. Vissa elbolag ger också en bättre 

ersättning än marknadspris för den solel de köper, denna ersättning gäller i regel endast för 

mikroproducenter (Lindahl, 2014).  
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1.4.2.2. Solceller på bostadsrättsföreningar 

Bostadsrättsföreningar har goda förutsättningar att installera solceller, bland annat eftersom 

de är långsiktiga fastighetsägare och att föreningarna ofta har lätt att få låna till en 

solcellsanläggning genom att belåna fastigheten. Under sommaren, då produktionen är som 

högst, är det större chans att någon av de boende kan utnyttja solelen jämfört med 

småhusägare. (Egen El, 2014) 

Den producerade solelen går först och främst till att täcka föreningens fastighetsel, som 

består främst av belysning i allmänna utrymmen, ventilation, drift av hissar samt drift av 

pumpar och andra komponenter i fastigheten.  Hur man väljer att göra med den solel som 

blir över efter att fastighetselen är täckt, skiljer sig mellan olika bostadsrättsföreningar. Ett 

exempel är att sälja överskottet till de boende för ett bra pris. Den solel som blir över, efter att 

fastighetselen samt hushållselen är täckt, säljs till ett elbolag. Bostadsrättsföreningen kan 

också välja att sälja hela överskottet efter att fastighetselen är täckt, utan att blanda in de 

boende. (Egen El, 2014) 

Gemensamhetsel 

Om bostadsrättsföreningen väljer att även producera solel till bostadsrättsinnehavarna är det 

vanligt att införa gemensamhetsel.  Gemensamhetsel innebär att föreningen abonnerar på all 

el och att varje lägenhets elförbrukning mäts enligt individuella mätare av föreningen. Den 

stora fördelen är att varje lägenhet kan minska sin fasta kostnad för el mätning, med ca 200 

kr per månad, då elnätsbolagens mätare ersätts med föreningens. Föreningen måste dock 

säkra upp sin inkommande el och betala mer som storkonsument, men ändå kan man räkna 

med en besparing på ca 1000-2000 kr per år och lägenhet. För större bostadsrättsföreningar 

är denna besparing en viktig faktor för att få en ökad lönsamhet på solcellsinvesteringen. 

(Egen El, 2014) 

Erfarenheter från utförda projekt 

Bostadsrättsföreningen Gasellen i Linköping med 546 lägenheter installerade under 2012-

2013 en solcellsanläggning på föreningens tak med en total installerad effekt på 639 kW. 

Anläggningens årsproduktion uppskattas till ca 600 000 kWh, vilket utgör en fjärdedel av 

föreningens energibehov. (Energimyndigheten, 2014 a) 

I denna bostadsrättsförening har man infört gemensamhetsel. Genom införandet av 

gemensamhetsel har man kunnat minska antalet elmätare från 800 till 100 stycken vilket har 

inneburit en besparing på ca 700 000 kronor per år. (Energimyndigheten, 2014 a)  

Solcellanläggningen är uppdelad i mindre anläggningar på ca 15-50 kW (DC). På så sätt kan 

varje anläggning klassas som mikroproducent. Alla anläggningar har rätt att få elcertifikat 

och genom uppdelningen av solcellsanläggningen har man undvikit kvotplikten. Kvotplikten 

har man kunnat undvika då ingen av de separata anläggningarna har en produktion på över 

60 MWh. (Stridh, 2013 a) 
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1.4.3 Skatteregler 

Nuvarande skatteregler har undersökts för att ge en bättre grund inför 

lönsamhetsberäkningen av solcellsanläggningen som undersöks i denna studie.  

1.4.3.1. Inkomstskatt 

Småhusägare med solceller behöver inte betala inkomstskatt på intäkterna från en 

solcellsanläggning, eftersom småhusägaren inte klassas som att denna driver en 

näringsverksamhet. Istället beskattas inkomsterna som en kapitalinkomst enligt 42 kap. 30 § 

inkomstskattelagen. Eftersom man varje år får ett schablonavdrag på 40 000 kr som dras 

från de totala inkomsterna från en fastighet, innebär det att det generellt inte blir någon 

inkomstskatt för solcellsanläggningen. (Skatteverket, 2014 a)  

En näringsverksamhet är enligt 13 kap. 1 $ inkomstskattelagen en förvärvsverksamhet som 

bedrivs yrkesmässigt och självständigt. Verksamheten kännetecknas av de så kallade 

rörelsekriterierna; varaktighet, självständighet och vinstsyfte. (Skatteverket, 2014 a) 

1.4.3.2. Energiskatt 

Inte heller behöver småhusägare med solceller betala energiskatt på varken egenförbrukad 

solel eller solel som matats in på nätet. Anledningen är även här att verksamheten inte 

klassas som en näringsverksamhet. Dessa regler gäller under förutsättningarna att:  

 Producenten inte förfogar över andra anläggningar som sammanlagt har en 

installerad generatoreffekt av 100 kW eller mer 

 Producenten inte yrkesmässigt levererar annan el 

 Ersättningen för elen under ett kalenderår inte överstiger 30 000 kr. (Skatteverket, 

2014 a) 

1.4.3.3. Mervärdesskatt 

Enligt Skatteverket ska en särskild bedömning göras huruvida man är skyldig att betala 

mervärdesskatt, även om verksamheten inte klassas som en näringsverksamhet vid 

inkomstbeskattningen. Om man säljer varor eller tjänster i en ekonomisk verksamhet är man 

skyldig att registrera sig för betalning av mervärdesskatt. (Skatteverket, 2014 a) 

Gällande eventuell mervärdesskatt för solcellsägare, följer Skatteverket EU-domen C-219/12. 

EU-domstolen kom fram till att försäljning av el från solceller som finns i anslutning till en 

privat bostad ska klassas som en näringsverksamhet om all den el som produceras 

kontinuerligt matas in på nätet mot ersättning. Utnyttjar man sin solcellsanläggning som en 

näringsverksamhet har man rätt till avdrag av moms vid förvärvet av anläggningen. 

(Skatteverket, 2014 a) 
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1.4.3.4. Beskattningskonsekvenser för bostadsrättsföreningar 

Ovan nämnda beskattningskonsekvenser gäller för de som har en solcellsanläggning på sin 

privatbostad, vad som gäller för bostadsrättsföreningar kan därför vara annorlunda. 

Avgörande faktorer är om bostadsrättsföreningens solcellsanläggning klassas som en 

näringsverksamhet och om föreningens försäljning av solel till de boende klassas som en 

yrkesmässig leverans. Exakt vad som gäller för bostadsrättsföreningars 

beskattningskonsekvenser för solceller kommer inte undersökas närmare i denna rapport.  

1.4.4 Statliga stödsystem 

Sverige använder idag ett flertal stödsystem för att öka produktionen av förnybar el och för 

att påskynda omvandlingen till ett mer hållbart energisystem. Bakgrunden till stödsystemen 

är den svenska klimatpolitiken, där propositionen ”En sammanhållen klimat- och 

energipolitik” som antogs av riksdagen under 2009 spelar en viktig roll. Klimatpolitiken som 

tas fram i den Europeiska unionen har en avgörande roll för den svenska klimatpolitikens 

utformning. (Naturvårdsverket, 2014) 

De viktigaste stödsystemen som omfattar solceller är det investeringsstöd som funnits sedan 

2009 och elcertifikatsystemet som har varit i bruk sedan 2003. Ett nytt stödsystem gällande 

skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el är under utredning av riksdagen.  

1.4.4.1. Investeringsstöd 

I Sverige finns det sedan 2009 ett statligt stöd för installation av solceller. Stödet har få 

begränsningar i form av vilka som kan ansöka om bidraget, alla från företag och 

organisationer till privatpersoner har rätt att ansöka. 

Nuvarande regeringen bestämde tidigare att 210 miljoner kronor ska satsas på stöd till 

solcellsinvesteringar under åren 2013-2016. Stödet ska bidra med att påskynda 

omställningen till ett mer förnybart och hållbart energisystem i Sverige. Bidraget hjälper den 

som investerar i en solcellsanläggning genom att täcka upp till 35 procent av 

investeringskostnaden. Stödet får inte överstiga 1,2 miljoner kronor per solcellsanläggning 

och kostnaderna som kan täckas av stödet får inte överstiga 37 000 kr per kilowatt elektrisk 

toppeffekt. (Energimyndigheten, 2014 b) 

Enligt senaste månadsrapporten utgiven av Energimyndigheten, gällande t.o.m. augusti 

2014, har det sedan den 1 juli 2009 kommit in 7 229 ansökningar. 2 726 stycken av dessa 

ansökningar är beviljade vilket motsvarar 430,3 miljoner kronor. Av dessa beviljade 

ansökningar står antalet privatpersoner för 1 900 stycken medan resten består av företag. 

(Energimyndigheten, 2014 c)  

I och med det växande intresset för solcellsanläggningar så har pengarna som ska täcka 

stödet i princip redan tagit slut. Energimyndigheten angav i juni i år att endast 14,5 miljoner 

kronor finns kvar att fördela av de 210 miljoner kronorna fram till och med 2016. 

(Energimyndigheten, 2014 d) 
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1.4.4.2. ROT-avdrag 

Om man får avslag vid ansökan för det statliga investeringsstödet for solceller finns 

möjligheten att istället ansöka om ROT-avdrag. Det går alltså inte att kombinera dessa 

bidrag. ROT-avdraget är inte kopplat specifikt till solceller, utan kan ansökas för all 

reparation och underhåll, samt om- och tillbyggnad, av bostäder. Ett krav är att huset måste 

vara äldre än fem år. ROT-avdraget täcker halva arbetskostnaden, exklusive material- och 

resekostnader i samband med arbetet, men högst med 50 000 kronor per person och år. 

(Skatteverket, 2014 b) 

Arbetet för installation av solceller kan variera stort mellan olika leverantörer, och kan vara 

svårt att jämföra då arbetet ofta ingår i ett komplett systempris.  

1.4.4.3. Elcertifikat 

 Solcellsanläggningar har rätt att få tilldelade elcertifikat, enligt elcertifikatsystemet som har 

funnits i Sverige sedan år 2003. Det är ett marknadsbaserat stödsystem som syftar till att 

bidra till en ökad produktion av förnybar el på ett kostnadseffektivt sätt. Förutom solenergi 

har även vindkraft, vissa biobränslen, viss vattenkraft, vågenergi, geotermisk energi och torv i 

kraftvärmeverk rätt att bli tilldelade elcertifikat. (Energimyndigheten, 2012) 

Elproducenter av förnybar el får ett elcertifikat för varje producerad megawattimme. 

Elproducenterna kan sedan sälja sina elcertifikat på en öppen marknad, vilket inbringar en 

extra inkomst. De aktörer som är tvungna att köpa elcertifikat består mestadels av 

elleverantörer, dessa så kallade kvotpliktiga aktörer måste köpa en viss mängd elcertifikat i 

förhållande till sin elanvändning eller elförsäljning.  I slutändan är det till störst del 

elkunderna som finansierar elcertifikatsystemet, eftersom elleverantörerna på grund av 

utgifterna från elcertifikaten höjer elpriset för sina kunder. (Energimyndigheten, 2012)  

För småhusägare är det inte lönsamt att få elcertifikat för hela sin produktion, utan endast 

för den el som matas in på nätet, eftersom man då själv måste bekosta en elmätare och ett 

årligt mätabonnemang (Stridh, 2013 b). Mätabonnemanget kan kosta ca 1500 kr per år 

(Stridh, 2013 b) Däremot för större solcellsanläggningar med en högre produktion, som 

exempelvis flerbostadshus investerar i, är det lönsamt att ansöka om elcertifikat för hela 

produktionen.  

1.4.4.4.  Kommande statliga stöd 

Ett problem för mikroproducenter av solel är att det är en stor skillnad i vinst när man jämför 

den solel som skickas in på nätet jämfört med den solel som kan utnyttjas direkt. Den el som 

skickas in på nätet köps upp av ett elbolag som beroende på elavtal betalar omkring 

marknadspris för elen. Priset för el förändras dagligen på elbörsen Nord Pool, men ligger i 

prisintervallet 30-35 öre/kWh sommartid. Den solel som istället ägaren kan utnyttja direkt är 

värd en besparing på ca 1,2 kr/kWh, det vill säga det pris som ägaren betalar för sin el där 

bland annat moms och nätavgifter ingår. Som slutsats är det därför mycket mer lönsamt för 

ägaren att själv utnyttja sin solel istället för att sälja den till ett elbolag. 
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Det är därför viktigt för den Svenska solcellsmarknaden att åtgärder genomförs så att 

mikroproducenter av solel kan få bättre ersättning för sin överskottsel. Ett sätt att öka 

lönsamheten för mikroproducenterna är att införa statliga stödsystem som nettodebitering 

eller skattereduktion (Molin, et al., 2010). Förslag från regeringen om en kommande 

skattereduktion finns men processen har blivit utdragen då nya skatteregler måste stiftas, 

samtidigt som förslaget mött kritik från EU.  

Redan idag erbjuder flera elbolag bättre ersättning än marknadspris för 

mikroproducenternas solel, till exempel betalar ett elbolag ett fast pris på 1,35 kr/kWh och 

ett annat elbolag erbjuder nettodebitering på årsbasis (Lindahl, 2014). Denna typ av 

nettodebitering innebär att mikroproducenten får kvitta sin elproduktion mot sin 

elanvändning under ett år. Enligt Skatteverket är nettodebitering i sin nuvarande form 

olagligt att använda då det strider mot reglerna att man måste betala energiskatt på all 

levererad el enligt EU-direktiv (Skatteverket, 2011)  

Energiminister Anna-Karin Hatt, uppgav i augusti 2014 att hon har planer på att genomföra 

en skattereduktion för solelproducenter. Enligt Anna-Karin Hatt kommer det att införas från 

och med årsskiftet en skattesänkning på 60 öre/kWh för överskott av solel som matas in på 

nätet, vilket är i överensstämmelse med den riksdagsproposition som utgavs under våren 

2014 (Riksdagen, 2013). Budgeten för skattereduktionen ska höjas från 8 miljoner kronor per 

år till 25 miljoner kronor per år. Den planerade skattereduceringen ges för högst den mängd 

el som köps, med ett tak på 30 000 kWh per kalenderår (Hatt, 2014). Eftersom alliansen 

förlorade valet är det ännu oklart hur det blir med en kommande skattereduktion. 

1.4.5 Solcellssystem och dess komponenter 

I detta kapitel förklaras hur en solcell fungerar och vilka olika typer av solcellssystem och 

solcellsmoduler som är aktuella på marknaden. Tillhörande komponenter till en 

solcellsanläggning tas också upp där stort fokus ligger på växelriktaren och hur denna ska 

dimensioneras. Slutligen redovisas hur mycket el en solcellsanläggning i Sverige kan 

producera och vad som påverkar produktionen. 

1.4.5.1. Solcellssystem 

Det finns två huvudtyper av solcellssystem, nätanslutna samt fristående. De fristående 

solcellssystemen är ofta en billigare lösning som inte kräver anslutning till elnätet. 

Överskottselen lagras vanligtvis i batterier.  Ett vanligt användningsområde är 

strömförsörjning av fritidshus. De nätanslutna solcellssystemen är inkopplade på det fasta 

elnätet och kräver en växelriktare för att kunna omvandla solcellernas likström till 

växelström, enligt Figur 3. Det är denna systemtyp som kommer att undersökas i detta 

projekt och dess komponenter beskrivs i detta kapitel. (Energimyndigheten, 2010) 
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Figur 3: Nätanslutet solcellssystem (Evergreen renewable energy, 2014) 

1.4.5.2. Solceller 

Solceller används för omvandla solljus till elektricitet. Denna omvandling kan ske utan några 

rörliga delar eller utan förbrukning av något material eller bränsle. En kiselsolcell är en tunn 

skiva av ett halvledarmaterial som absorberar ljusets energi, så kallade fotoner, över olika 

våglängder. När en foton absorberas av halvledarmaterialet frigörs samtidigt en elektron. 

Elektronerna som skapas gör att det bildas en spänning mellan fram- och baksidan av 

solcellen, enligt Figur 4. Belyses solcellen kontinuerligt kommer elektronerna ständigt att 

röra på sig, och det skapas en ström som är proportionell mot solinstrålningen. En 

kiselsolcell ger en spänning på ca 0,5 V, därför seriekopplas cellerna i en solcellsmodul för att 

få en högre och mer användbar spänning, ofta i intervallet 30-36 stycken för att kunna ladda 

ett 12 volts batteri alternativt anslutas till en växelriktare. (Energimyndigheten, 2004) 

 

Figur 4: Hur en solcell fungerar (Brain, 2006) 

Det finns idag ett flertal typer av solceller som används kommersiellt. Huvudtyperna är dock 

kristallina kiselsolceller och tunnfilmssolceller. Tunnfilmssolcellerna är uppbyggda av amorft 

kisel eller andra halvledarmaterial som till exempel koppar-indium-gallium-dieselenid 

(CIGS) och kadmiumtellurid (CdTe). (Energimyndigheten, 2004)  

De kristallina kiselsolcellerna är den första generationens solceller och har idag en 

verkningsgrad på upp till 20 %. Dessa kiselsolceller är dock dyra att tillverka, men har idag 

en marknadsandel på 80-90 %. Den andra generationen av solceller, tunnfilmssolceller, 

förväntas bli mycket billigare att tillverka i framtiden. Anledningen till att de är billigare är på 
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grund av att tunnfilmsolcellerna består av en tunn film som endast är några mikrometer i 

tjocklek, vilket gör att betydligt mindre halvledarmaterial går åt vid tillverkning. 

Verkningsgraden för tunnfilmssolceller är dock lägre i jämförelse med kristallina 

kiselsolceller. (Svensk solenergi, 2014)  

Nanostrukturerade solceller, även så kallade Grätzelceller, förväntas bli den tredje 

generationen av solceller, men dessa är fortfarande i forskningsstadiet. Verkningsgraden har 

hittills kommit upp till 11 %. Denna solcell är uppbyggd av nano partiklar av titanoxid, 

doppat i ett färgämne som kan absorbera solenergin. När färgämnet absorberar solenergin 

kommer färgämnets elektroner att excitera till en mer energirik nivå. Elektronerna som har 

en högre energinivå kan i nästa steg förflyttas till titandioxiden i cellen. Detta kommer leda 

till att en ström skapas mellan två elektroder. För att upprätthålla strömmen mellan 

elektroderna används en elektrolyt som hjälper till att ständigt skicka nya elektroner till 

färgämnet. (Uppsala universitet, 2014 a) 

Den stora fördelen med Grätzelceller är att tekniken är så enkel, med rätt material kan denna 

solcell tillverkas hemma. Grätzelceller är redan idag billigare att tillverka än de kristallina 

kiselsolcellerna, men med en ökande konkurrens från tunnfilmssolceller måste 

tillverkningskostnaden pressas ner ytterligare innan Grätzelcellerna har möjlighet att 

kommersialiseras. Förutom en lägre tillverkningskostnad måste även verkningsgraden 

förbättras avsevärt. Mer forskning behövs även inom Grätzelcellernas stabilitet, stor 

osäkerhet råder kring cellernas stabilitet över lång tid då höga temperaturer och höga 

solinstrålningar kan orsaka sönderfall av olika komponenter i cellerna. (Uppsala universitet, 

2014 a) 

1.4.5.3. Elmätare 

Vid installation av solceller är det viktigt att se över elmätaren eftersom denna måste kunna 

mäta elen i två riktningar, både den el som köps och den el som matas in på nätet till 

försäljning. Som mikroproducent behöver man inte betala något mätabonnemang till 

nätägaren för att få skicka in el på nätet samtidigt som denna ska stå för bytet av elmätare 

(Gislaved Energi, 2014).  

1.4.5.4. Växelriktare 

Den elektricitet som produceras av solcellerna är av typen likström (DC), jämfört med 

växelström (AC) som används i elnätet. En växelriktare behövs därför för att konvertera 

likström till växelström innan elen kan skickas in på nätet alternativt användas direkt av 

ägaren. (Solelprogrammet, 2014) 

Efter att växelriktaren har omvandlat likströmmen till växelström, filtreras den av 

växelriktaren för att undvika övertoner och få en stabil sinus-form. Många växelriktare har en 

transformator som hjälper till med denna filtrering, samtidigt som den ger ett galvaniskt 

oberoende mellan likspänningen och växelspänningen. Transformatorn gör dock att 

växelriktarens verkningsgrad sjunker med några procent. (Solelprogrammet, 2014) 
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Dagens växelriktare använder en funktion som kallas Maximum Power Point Tracker 

(MPPT), vilket innebär att växelriktaren anpassar sig efter modulernas momentana effekt för 

att få ut maximal uteffekt. Växelriktaren styr likspänningen för att uppnå den ström som ger 

maximal uteffekt.  

Typer av växelriktare 

I en solcellsanläggning med en så kallad central växelriktare seriekopplas alla modulerna till 

en sträng som måste passa in på växelriktarens spänning och effekt. Den centrala 

växelriktaren har ingen övre gräns på märkeffekten. Används istället en så kallad 

strängväxelriktare kopplas en mindre växelriktare ihop med varje sträng. Strängväxelriktarna 

har länge varit den mest vanliga lösningen då anläggningen blir mindre känslig mot 

skuggning samtidigt som det är enklare att bygga upp anläggningen mer modulärt med till 

exempel olika modullutningar för olika strängar. De växelriktare som säljs på marknaden 

idag kombinerar fördelarna från båda dessa typer, flera olika strängar kan kopplas till samma 

växelriktare. (Solelprogrammet, 2014) 

Solcellsmoduler är väldigt känsliga för skuggning. Eftersom modulerna sitter i serie går det 

alltid samma strömstyrka genom modulerna, därför räcker det med att en av modulerna i 

serien skuggas för att sänka strömmen genom alla moduler. Partiell skuggning från till 

exempel ett träd eller ett moln kan därför påverka produktionen i hög grad. 

(Solelprogrammet, 2012) 

Genom att installera mikroväxelriktare kan detta problem lösas. Mikroväxelriktare är en mer 

ovanlig typ av växelriktare, där en mindre växelriktare installeras till varje solcellsmodul. Den 

stora fördelen är att modulerna i anläggningen blir mindre känsliga mot skuggning och att 

modulerna kan ha olika orienteringar. Nackdelen är att mindre växelriktare generellt sett har 

sämre verkningsgrader och en högre kostnad.  (Solelprogrammet, 2014) 

Ett annat sätt att undvika problemen med skuggning är att installera effektoptimerare på 

varje modul, i kombination med en vanlig växelriktare. Effektoptimeraren söker efter 

modulens optimala uteffekt på modulnivå via en Maximum Power Point Tracker, på samma 

sätt som växelriktaren gör för en hel sträng av moduler. Effektoptimeraren gör därför att 

strömmen inte sjunker för alla moduler i strängen då endast en modul skuggas, det är endast 

spänningen som sjunker. Solcellsmodulerna blir alltså oberoende av varandra på samma sätt 

som när en mikroväxelriktare används. Förutom skuggning minimerar effektoptimeraren de 

förluster som uppstår när modulerna har olika uteffekter, som bland annat orsakas av 

varierande temperatur. (Solar edge, 2014) 

Verkningsgraden 

När växelriktaren konverterar strömmen uppstår förluster. Växelriktarens verkningsgrad 

talar om kvoten mellan uteffekten (AC) och ineffekten (DC). Verkningsgraden spelar en 

avgörande roll för solcellsanläggnings produktion, då denna direkt påverkar hela 

anläggningens totala verkningsgrad. De bättre växelriktarna på marknaden har idag en 

verkningsgrad på 96-97 % (euroverkningsgrad). Verkningsgraden varierar med ineffekten 

och AC-lastens storlek, enligt Figur 5 nedan. (Solelprogrammet, 2014) 



 17  

 

Figur 5: Växelriktarens verkningsgrad (Solelprogrammet, 2014) 

I Figur 5 är det tydligt att verkningsgraden sjunker då antingen likspänningen in i 

växelriktaren är låg eller då uteffekten är låg. Det är därför viktigt att inte överdimensionera 

växelriktaren, eftersom den då kommer att arbeta till en stor del under ett ogynnsamt 

intervall med låg verkningsgrad som följd. (Solelprogrammet, 2014) 

Det finns olika standarder som ligger till grund för beräkningen av en växelriktares 

verkningsgrad. I Sverige och Europa är den så kallade EU-verkningsgraden vanligast att 

använda då den bygger på solinstrålningsnivåerna i centrala Europa. EU-verkningsgraden är 

viktad vilket innebär att den tar hela växelriktarens arbetsintervall i beaktning, inte bara den 

ingående effekt som leder till den högsta möjliga verkningsgraden. Sex olika ingående 

effekter relativt till växelriktarens märkeffekt tas i beaktning vid beräkningen. En annan 

viktad verkningsgrad som är vanligare i sydvästra USA är den så kallade CEC-

verkningsgraden (California Energy Comission). Beräkningen av denna verkningsgrad går till 

på liknande sätt som för EU-verkningsgraden med skillnad i hur viktningen från olika 

ingående effekter beräknas. (Solar Choice, 2011)  

Dimensioneringsregler 

När växelriktaren dimensioneras för en solcellsanläggning är det växelriktarens märkvärden 

på maximal ström, maximal effekt samt minimal och maximal spänning som utgör grunden 

för dimensioneringen. Solcellsmodulernas arbetspunkt måste ligga inom det helsträckade 

intervallet, som kan ses i Figur 6 nedan, för alla driftfall. Det helsträckade intervallet visar 

växelriktarens arbetsintervall. (Solelprogrammet, 2014) 
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Figur 6: Växelriktarens arbetsintervall (Solelprogrammet, 2014) 

Solcellsmodulernas totala effekt får vara 15-30 % högre än växelriktarens märkeffekt. 

Överdimensionering av växelriktaren medför att det är lättare att utnyttja 

verkningsgradkurvan. Denna designregel gäller speciellt för solceller som är installerade med 

ej optimala förhållanden, som till exempel på vertikala eller horisontella ytor där 

solinstrålningen blir lägre. Samtidigt kommer solcellsmodulerna sällan upp i sin maximala 

DC-effekt eftersom en hög instrålning förknippas med höga celltemperaturer och därmed 

förluster.  Växelriktaren klarar till och med av en viss överlastning under kortare perioder, då 

den kan justera ner ineffekten för att undvika överhettning. (Solelprogrammet, 2014) 

Växelriktarens övre spänningsgräns, Vmax,  och den maximalt högsta spänningen, Voc, 

bestämmer hur många solcellsmoduler som kan seriekopplas. Antalet moduler, N, som 

maximalt kan seriekopplas bestäms för kiselsolceller med formeln 𝑉𝑚𝑎𝑥 = 𝑁 ∗ 𝑉𝑂𝐶(25℃) ∗ 1,2, 

där Vmax och VOC(25°C) kan hittas ur växelriktarens- respektive modulernas datablad. 

Eftersom modulernas maximalt högst spänning fås som Voc vid -10°C och 1000 W/m2 

användas siffran 1,2 i ekvationen. (Solelprogrammet, 2014) 

För beräkning av det lägsta antalet seriekopplade moduler används på samma sätt formeln 

 𝑉𝑚𝑖𝑛 < 𝑁 ∗ 𝑉𝑚𝑝(25℃) 1,2⁄ . Siffran 1,2 är för att kompensera för att den lägsta möjliga 

spänningen, Vmp, gäller för 65°C och 1000 W/m2. (Solelprogrammet, 2014) 

Vid dimensioneringen är det viktigt att de tre beskrivna designreglerna uppfylls för att få ett 

optimalt solcellssystem där växelriktaren kan arbeta med en så optimal verkningsgrad som 

möjligt. (Solelprogrammet, 2014)  

1.4.5.5. Produktion från en solcellsanläggning 

En modern solcellsanläggning omvandlar ca 10-15 % av solenergin till användbar elektricitet. 

Eftersom produktionen är proportionell mot solinstrålningen, producerar anläggningen som 

mest en klar sommardag jämfört med i princip ingenting en mulen vinterdag.  

Solinstrålningen kan variera med upp till 10 % jämfört med ett medelår och därmed kan även 

den årliga solelproduktionen variera med ca 10 %. (Svensk solenergi, 2011) 
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En korrekt installerad och fungerande solcellsanläggning bör i Sverige ge ca 800-1000 kWh 

per kW installerad effekt och år. Denna produktion gäller för en solcellsanläggning som är 

riktad rakt mot söder och har en lutning på ca 30-50°. Det är ett flertal faktorer som påverkar 

produktionen, de viktigaste är: 

 Solinstrålning (beror på plats, högre solinstrålning längre söderut i Sverige) 

 Lutningen på solcellsanläggningen (optimal lutning beror på plats, ca 35-50°) 

 Solcellsanläggningens azimutvinkel (rakt mot söder är mest optimalt i Sverige) 

 Skuggning 

 Nedsmutsning och snötäckning 

 Solcellsanläggningens verkningsgrad (växelriktaren viktigaste komponenten) (Svensk 

solenergi, 2011)  

Det är viktigt att byggnaden har de rätta förutsättningarna för en solcellsanläggning, 

eftersom solcellsanläggningens azimutvinkel och lutning spelar en avgörande roll för 

anläggnings produktion och därmed dess lönsamhet. (Svensk solenergi, 2011) 

I Figur 7 nedan visas den uppskattade årliga produktionen för en solcellanläggning riktad 

mot söder för olika lutningar. Då en solcellsanläggning placeras på en vertikal fasad riktad 

mot söder, får anläggningen en 20-30 % lägre årlig produktion jämfört med optimal lutning. 

(Svensk solenergi, 2011) 

 

Figur 7: Årsproduktion beroende på lutning (Svensk solenergi, 2011) 

Även modullutningar som är långt ifrån den mest optimala kan vara mer gynnsamma för 

vissa installationer där man prioriterar en högre produktion under specifika tidpunkter 

istället för maximal årlig produktion. På samma sätt kan val av azimutvinkel styra 

produktionen under olika tidpunkter. Eftersom solen går upp i öst och ned i väst ger till 

exempel en anläggning som placeras i syd/väst en bättre produktion under sen eftermiddag 

och kväll jämfört med en anläggning riktad rakt mot söder.  
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1.4.6 Forskning inom solceller 

1.4.6.1. Aktuell forskning i Sverige 

Sveriges forskning inom solceller är i huvudsak inriktade på nya typer av solcellstekniker och 

solcellsmaterial. Ett flertal av forskargrupperna bedriver forskning på hög nivå och är 

omtalade internationellt. Några exempel på de nya typer av solceller som utvecklas i Sverige 

är CIGS tunnfilmssolceller, Grätzel-solceller, solceller av nanotrådar och organiska solceller. 

Forskning bedrivs också på solcellssystem och hur solceller ska kunna implementeras i 

energisystemet. (Lindahl, 2014)  

Forskning på CIGS tunnfilmssolceller utförs på Ångström Solar Center (Uppsala universitet). 

Förutom CIGS solceller bedrivs även forskning på en ny typ av tunnfilmssolcell kallad CZTS. 

I denna solcell byts de ovanliga grundämnena indium och gallium ut mot de vanligare tenn 

och zink. Hittills har cellverkningsgraderna för dessa två typer kommit upp i 19,5 % 

respektive 8 %. (Uppsala universitet, 2013) 

Forskning inom färgsensibiliserade solceller, så kallade Grätzel-solceller, sker via 

forskningssamarbetet Center for Molecular Devices (CMD) där Uppsala universitet, Kungliga 

tekniska högskolan och Swerea IVF samarbetar. Forskningen som bedrivs inom Grätzel-

solceller är världsledande och hittills har man nått en cellverkningsgrad på 14 %. (Lindahl, 

2014) 

Forskning på solcellers integration med byggnader pågår på bland annat Mälardalens 

högskola och på Uppsala universitet. Ett pågående projekt på Mälardalens högskola 

undersöker potentialen i att installera solceller på en villa uppvärmd med värmepump 

(Mälardalens högskola, 2014). Ett forskningsprojekt på Uppsala universitet undersöker 

potentialen för solceller och solfångare integrerat med byggnader. Projektet omfattar en bred 

frågeställning där man bland annat undersöker vilken potential det finns för solceller i 

stadsmiljö samt hur man ska kunna hantera variationen av solelproduktion i elnätet 

(Uppsala universitet, 2014 b).   

Solel programmet är ett pågående forskningsprogram i Sverige som är finansierat av 

Energimyndigheten och näringslivet där syftet är att ta fram kunskap för att underlätta 

etableringen av solceller i Sverige. Fem olika projekt pågår för tillfälligt, där exempelvis ett av 

projekten undersöker vad som kan göras för att förbättra förutsättningarna för 

implementering av solceller i flerbostadshus. (Solelprogrammet, 2013)  

Sverige är ett av de 29 medlemsländerna i det internationella samarbetsprogrammet 

International Energy Agency Photovoltaic Power Systems (IEA PVPS).  Just nu pågår 

forskning inom sju olika uppgifter, en av dessa är exempelvis hur elnäten ska klara av en hög 

andel solel. (Lindahl, 2014) 

Det är Energimyndigheten och Vetenskapsrådet, i uppdrag från den svenska regeringen, som 

står för den största finansieringen till forskning inom solceller. Andra mindre organisationer 

som också har möjlighet att finansiera solcellsforskning är VINNOVA och SSF (Stiftelsen för 

strategisk forsning). (Lindahl, 2014) 
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1.4.7 Solcellsanläggningen på Brf. Sjökortet 

Riksbyggen är ett kooperativt företag som producerar nya bostäder samtidigt som de är en av 

Sveriges största fastighetsförvaltare. Riksbyggen satsar på att bygga energieffektiva bostäder 

som uppfyller höga miljökrav. I linje med detta miljöengagemang har Riksbyggen valt att 

installera solceller på det nyproducerade flerfamiljshuset Brf. Sjökortet i Västerås.  

1.4.7.1. Byggnaden 

Byggnaden som kommer att uppföras ligger alldeles intill Mälaren på Lillåudden i Västerås, 

enligt Figur 8. Totalt kommer 28 lägenheter byggas där alla kommer få inglasade balkonger i 

syd/väst läge och sjöutsikt. Grunden till byggnaden började byggas under sommaren 2014 

och inflyttning förväntas ske under vintern 2015/2016. (Riksbygen, 2014) 

 

Figur 8: Översiktsbild över byggnaden 

Riksbyggen har höga ambitioner gällande byggnadens energianvändning. Riksbyggen har 

som mål att bygga energieffektiva bostäder där byggnadens energianvändning är minst 25 % 

lägre än gällande byggregler. Byggnaden kommer bli uppvärmt med hållbar fjärrvärme, vilket 

innebär att fjärrvärmen endast är producerad från förnybar energi. Ventilationssystemet 

kommer uppföras med värmeåtervinning, vilket kommer sänka uppvärmningsbehovet 

ytterligare. En elstolpe för laddning av elbilar kommer att sättas upp i anslutning till huset. 

(Riksbygen, 2014) 

Solceller kommer att installeras i sydvästligt läge både på tak och fasad.  Solelen kommer 

bidra till att täcka en stor del av fastighetselen vilket kommer leda till låga driftkostnader för 

föreningen och de boende. (Riksbygen, 2014) 

Byggnaden förväntas få den högsta miljöklassningen (guld) i det svenska 

certifieringssystemet Miljöbyggnad. För att få en hög klassning ställs en mängd krav där de 

viktigaste är låg energianvändning, god innemiljö samt användningen av dokumenterade 



 22  

materialval. För att få den högsta miljöklassningen måste den specifika energianvändningen 

vara minst 35 % lägre än gällande byggregler. (Riksbygen, 2014) 

1.4.7.2. Solcellsanläggningen 

Solcellsanläggningen kommer att få en total installerad effekt på 54 kW, där 40 kW 

installeras på taket och 14 kW på fasaden. Samtliga moduler kommer bli utrustade med 

effektoptimerare.  

Solcellsmodulerna på taket och fasaden kommer få lutningen 4 respektive 90 grader.  

En panel i entrén att kommer visa produktionsdata för anläggning i realtid. Produktionen 

kommer också att kunna följas via internet. Eftersom effektoptimerare används kan 

övervakningen ske ner på modulnivå för hela anläggningen.  

Den producerade solelen kommer först och främst att användas till att täcka fastighetselen. 

Den solel som blir över kommer gå till de boendes hushållsel, och det överskott som blir över 

efter att fastighetselen samt hushållselen är täckt kommer att säljas till ett elbolag. De boende 

kommer att få ta del av solelen utan att behöva betala för den. Figur 9 nedan visar en 

översiktsbild över solcellsmodulernas placering på byggnaden. En mer detaljerad bild över 

modulernas placering på fasaden och taket visas i Figur 10 respektive Figur 11. 

 

Figur 9: Översiktsbild över modulernas placering 
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Figur 11: Modulernas placering på taket 

 

Figur 10: Modulernas placering på fasaden 

 

1.4.7.3. Valda komponenter 

Riksbyggen har i detta projekt valt en totalentreprenad av solcellsanläggningen, vilket 

innebär att solcellsmodulerna tillsammans med övriga komponenter och montering 

tillhandahålls av samma företag. Vilka komponenter som kommer att användas presenteras i 

detta kapitel, för fullständiga produktblad se Bilaga 1. 

Solcellsmodul ECSolar ECS-250 M60 Mono-kristallin 

Solcellsmodulen är av typen monokristallint kisel och har en verkningsgrad på 15,3 %. 

Modulens effekt ligger på 250 W och använder totalt 60 (6x10) stycken seriekopplade celler. 

Total kommer 160 moduler installeras på taket jämfört med 56 moduler på fasaden, detta 

antal ger en installerad effekt på 40 respektive 14 kW. 

Den kinesiska tillverkaren ECSolar ger en 10 årig produktgaranti och en 25 årig prestanda 

garanti som innebär att uteffekten efter 25 år inte får vara under 80 % av nominell effekt. 

Modulerna som sitter på taket kommer se ut enligt Figur 12, medan modulerna på fasaden 

kommer att vara helt svarta för att bättre smälta in med byggnadens design. 

Växelriktare Solare Edge SE17k/SE10k 

Tre stycken 3-fas växelriktare kommer att användas till solcellsanläggningen. Två stycken 

växelriktare på 17 kW kommer vara anslutna till anläggningen på taket, och en växelriktare 

på 10 kW till anläggningen på fasaden. Figur 13 visar en 17 kW växelriktare. Produktgarantin 

från tillverkaren Solar Edge är 12 år.  
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Figur 13: Växelriktare 
SE17K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effektoptimerare Solar Edge P300 

Effektoptimerarna levereras integrerat direkt på solcellsmodulerna, där en optimerare är 

installerad per modul. En bild på effektoptimeraren kan ses i Figur 14 nedan. Tillverkaren 

Solar Edge ger en garanti på 25 år. 

 

Figur 14: Effektoptimerare SE P300  

Figur 12: Solcellsmodul ECS-
250 M60 
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2 METOD 

Detta arbete har inletts med en litteraturstudie, för att skapa en bättre förståelse för den 

utförda studien. Materialet som ligger till grund för all fakta i denna studie kommer 

mestadels från hemsidor samt vetenskapliga tidskrifter som har hittats genom databasen 

Discovery. 

Det material som legat till grund för skapandet av byggnadens lastkurvor för hushållsel- och 

fastighetselförbrukning, är verklig konsumtionsdata från fastigheter i Eskilstuna och 

Västerås. Denna konsumtionsdata har analyserats och sammanställts med hjälp av Microsoft 

Excel.  

Solcellsanläggningen har byggts upp och simulerats i simuleringsprogrammet PVSyst. 

Resultattabeller från de utförda simuleringsfallen har exporterats och sammanställs i 

Microsoft Excel.  

Under lönsamhetsberäkningen användes följande ekonomiska lönsamhetsmått; pay-back 

metoden, annuitetsmetoden, LCOE-metoden samt internräntemetoden. 

Lönsamhetsberäkningarna utfördes med hjälp av Microsoft Excel.   
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3  SIMULERING AV SOLCELLSANLÄGGNINGEN 

Kapitlet inleder med att beskriva all använd indata till simuleringarna utförda i PVSyst. 

Sedan beskrivs utförda simuleringsfall som följs upp av simuleringsresultat och analys.  

3.1 Simuleringsverktyg 

Simuleringsprogrammet PVSyst har använts som simuleringsverktyg till samtliga 

simuleringar. Detta program valdes huvudsakligen på grund av att det finns möjlighet att 

undersöka påverkan från skuggning av närliggande objekt. 

PVSyst är ett simuleringsprogram inriktat specifikt mot solceller, som utför beräkningar med 

hjälp av dynamiska modeller. Programmet innehåller flera stora databaser innehållandes 

bland annat PV-komponenter och meteorologisk data. Genom att konstruera både 

solcellsanläggningen samt byggnaden och miljön runtomkring i programmets 3d-miljö kan 

noggranna beräkningar utföras för att undersöka påverkan från skuggning.  

Under simuleringsprocessen genomför programmet beräkningar för varje timme under ett 

helt år. Det slutgiltiga simuleringsresultatet presenteras i en allmän rapport, men 

möjligheten finns att skapa individuella grafer och tabeller. Programmet innehåller också 

möjligheten att utföra lönsamhetsberäkningar. 

3.2 Insamling av indata 

3.2.1 Energianvändning 

3.2.1.1. Hushållselanvändning 

Den årliga hushållselanvändningen för de boende är bestämt till 30 kWh/m2(Atemp) enligt 

schablonvärde från Riksbyggen. Vid jämförelse med aktuell litteratur är detta ett 

schablonvärde som ofta används (SVEBY, 2012). Eftersom boarean (BOA) för byggnaden är 2 

447 m2 blir den totala hushållselanvändningen 74 310 kWh per år.  

Den förväntade dygnslastkurvan för byggnaden kan ses i Figur 15 nedan. Denna lastkurva har 

tagits fram genom undersökning av timvis konsumtionsdata för 12 stycken lägenheter i 

Eskilstuna från 2012. Denna konsumtionsdata har endast legat till grund för lastkurvans 

form, det är fortfarande schablonvärdet på 74 310 kWh som ger den årliga 

hushållselanvändningen. Multipliceras den totala konsumtionen från lastkurvan i Figur 15, 

cirka 203,6 kWh/dygn, med antalet dagar under ett år ger detta resultatet 74 310 kWh.  
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Figur 15: Lastkurva för hushållsel 

Den framtagna lastkurvan för hushållselanvändningen under ett dygn har jämförts med 

lastkurvor från tillgänglig litteratur. Vid jämförelse med en hushållselanvändningsstudie 

utförd i England för 251 hushåll under 2010-2011, har den framtagna lastkurvan i denna 

rapport en liknande utformning (Intertek Testing & Certification Ltd, 2012). Den största 

skillnaden vid jämförelse av lastkurvorna är att lastkurvan i denna rapport har en något låg 

morgonlast. Det är vanligt med en större last runt klockan 6-8 på morgonen, jämfört med 

nattens last, då de flesta vaknar runt denna tid och börjar använda sin hushållsutrustning.  

Hushållselanvändningen varierar med årstiderna. Konsumtionen kan vara upp till 30 % 

högre än årsmedelvärdet under vintern och 30 % lägre under sommaren (SVEBY, 2012). För 

denna studie beräknas att användningen är 20 % högre än årsmedelvärdet under vintern 

(december-februari) och 20 % lägre under sommaren (juni-augusti). Under de resterande 

månaderna av året, det vill säga under höst och vår, används årsmedelvärdet.  

3.2.1.2. Fastighetselanvändning 

Fastighetselanvändningen för byggnaden är enligt beräkningar från Riksbyggen 31 482 

kWh/år. Vid jämförelse med aktuell litteratur anses detta som ett rimligt värde. En 

undersökning utförd på 1210 relativt nybyggda lägenheter i Stockholm med 

frånluftsventilation visar på en fastighetselanvändning på 15 kWh/m2 (Atemp) och år (SVEBY, 

2012).  

Fastighetselanvändningen kan variera oerhört mycket mellan olika byggnader, där en 

avgörande skillnad är vilka tekniska system som fastigheten använder. En individuell 

bedömning, där hela fastighetens energianvändning tas i beaktning, måste ligga till grund för 

att avgöra huruvida fastighetselanvändningen kan klassas som låg eller hög. Till exempel får 

byggnader som använder ventilation med värmeåtervinning en högre 

fastighetselanvändning, men däremot ett lägre uppvärmningsbehov (Bagge, 2007). 

0

5

10

15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Fö
rb

ru
kn

in
g 

[k
W

]

Timmar



 28  

Fastighetselanvändningen är på samma sätt som hushållselanvändningen säsongsberoende, 

men har till skillnad mot hushållselanvändningen en relativt jämn last över dygnet (Eriksson, 

et al., 2013). Samma säsongsvariation som används för hushållselanvändningen används 

även för fastighetselanvändningen, det vill säga en variation på +-20 % för sommar och 

vinter i jämförelse med årsmedelvärdet.   

Den förväntande dygnslastkurvan för fastighetsel gällande byggnaden i denna studie kan ses 

nedan i Figur 16. Denna lastkurva har tagits fram genom att undersöka timvis 

konsumtionsdata under år 2013 för ett flerbostadshus i Eskilstuna med byggår 2008. Som 

tidigare nämnt är fastighetselanvändningen väldigt individuell mellan byggnader, ändå har 

lastkurvan från byggnaden i Eskilstuna använts. 

 

Figur 16: Lastkurva för fastighetsel (årsmedel) 

3.2.1.3. Total last 

Den totala lasten, som består av en kombination av hushållsel och fastighetsel, kan ses nedan 

i Figur 17 för varierande årstider. Den totala lasten uppgår till 105,8 MWh per år. Lasten 

under hösten och våren är årsmedelkonsumtionen och utifrån denna har lasten för varje 

timme multiplicerats med 120 respektive 80 % för att få fram motsvarande vinter och 

sommar lastkurva.  
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Figur 17: Lastkurvor för fastighet- och hushållsel säsongsvis 

Figur 18 nedan visar lastens variation månadsvis under ett år. 

 

Figur 18: Byggnadens månadsvisa last 

3.2.2 Simulerade komponenter 

De komponenter som används till simuleringen är beskrivna i detalj under kapitel 1.4.7.3, en 

sammanfattande beskrivning visas i Tabell 1 nedan. Sammanfattningsvis kommer 160 

stycken 250 W moduler installeras på taket tillsammans med två växelriktare på 17 kW 

vardera. På fasaden kommer 56 stycken moduler av samma modell installeras med en 

växelriktare på 14 kW. Samtliga 216 moduler kommer bli utrustade med effektoptimerare.  
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Figur 19: Byggnaden i PVSyst 

Tabell 1: Simulerade komponenter 

 Tillverkare Modell Antal (tak) Antal (fasad) 

Solcellsmodul EC Solar ECS-250 M60 160 56 

Växelriktare Solar Edge SE-17k / SE-10k 2 / 0 0 / 1 

Effektoptimerare Solar Edge P300 160 56 

 

Simuleringsprogrammet PVSyst innehåller en databas med komponenter från ett flertal 

tillverkare. I denna databas finns båda växelriktarna samt effektoptimeraren från tillverkaren 

Solar Edge tillgängliga och har därför använts direkt. Solcellsmodulen från EC Solar finns 

inte tillgänglig i databasen och har därför satts in manuellt i programmet med hjälp av data 

från tillverkarens produktblad. 

3.2.3 Byggnadens placering och dimensioner 

Byggnadens azimutvinkel och därmed solcellsanläggningens azimutvinkel är uppskattad till 

25° från byggnadsritningar, vilket innebär att solcellsanläggningen är riktad mot sydväst. 

Figur 19 nedan visar den förenklade version av byggnaden som har skapats i PVSyst. Vid 

jämförelse med en mer detaljerad byggnadsritning (se Figur 9 i kapitel 1.4.7) skiljer sig 

många detaljer, men alla mått som används stämmer överens med gällande 

byggnadsritningar. Anledningen varför byggnaden har förenklats är på grund av att det är 

svårt att skapa mer detaljerade byggnader i PVSyst. Den förenklade versionen av byggnaden 

påverkar dock inte simuleringsresultatet.  För att få en uppskattning om byggnadens storlek 

beskrivs härmed dess ungefärliga mått som bredd, höjd och längd; B = 10 m, H = 18 m, L = 

50 m. De två yttre balkongernas djup är 2,5 m medan den inre balkongens djup är 4 m. 
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3.2.4 Modulernas placering 

Modulerna har blivit placerade på byggnaden i PVSyst enligt Figur 19. Eftersom ingen 

hänsyn till skuggning har tagits på takets moduler, har dessa placerats förenklat som ett enda 

stort fält. Modulernas placering på fasaden har också förenklats, men har delats upp i sex 

separata fält för att återspegla verkligheten så mycket som möjligt. Den verkliga placeringen 

av modulerna kan ses i Figur 10 och Figur 11 i kapitel 1.4.7.2. 

Eftersom effektoptimerare kommer användas till samtliga moduler, spelar det ingen större 

roll hur modulerna kopplas i slingor eftersom eventuell skuggning och olika modullutningar 

inte behöver tas i beaktning. En dimensionerade faktor för smartpanelerna från Solar Edge är 

att de måste kopplas i intervallet 16-50 per slinga samtidigt som totala effekten per slinga 

inte får överstiga 11,5 kW. Antalet moduler på taket är 160 stycken vilket innebär att fyra 

separata slingor med 40 moduler vardera kommer kopplas till de två växelriktarna som 

används till takets anläggning.  Eftersom det finns 56 moduler på fasadens anläggning 

innebär detta två separata slingor med 28 moduler vardera till fasadens växelriktare.  

3.2.5 Skuggning 

3.2.5.1. Skuggning från närliggande byggnader och omgivning 

Skuggning från närliggande byggnader har försummats. Eftersom byggnaden är ca 18 meter 

hög kommer solcellsanläggningarna både på taket och fasaden att undvika någon större 

skuggning från närliggande byggnader, samtidigt som effektoptimerare används vilket 

kommer minimera förlusterna från eventuell skuggning. En skuggstudie utförd av 

arkitekterna, där omkringliggande byggnader har tagits med i beräkningarna, visar att detta 

antagande stämmer.  

Denna skuggstudie visar att det är under morgonen samt under sen eftermiddag och kväll 

som skuggningen kan få en påverkan från närliggande byggnader, men under dessa tider är 

solinstrålningen in mot solcellsmodulerna ändå låg. Under morgonen blir byggnaden delvis 

utsatt av skuggning runt klockan 09:00-10:00 beroende på årstid. Detta är på grund av ett 

nybyggt flerbostadshus som ligger granne med Brf Sjökortet rakt österut. Detta 

flerbostadshus är något högre än Brf Sjökortet, och kan ses i Figur 20 nedan som det svarta 

huset med takterrass. Figur 20 visar skuggningen från den närliggande byggnaden klockan 9 

på morgonen en klar dag i slutet på juni, där det är tydligt att fasadens solcellsmoduler delvis 

blir utsatta av skuggning medan takets solcellsmoduler klarar sig helt från skuggning. Under 

resterande årstider då solen står lägre på himlen blir även takets solcellsmoduler utsatta för 

skuggning, denna skuggning är dock väldigt marginell och påverkar endast en liten del av 

takets solcellsmoduler. 
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Figur 20: Skuggning från närliggande byggnader den 21/6 klockan 09:00 

Byggnaderna framför och till vänster om Brf Sjökortet, det vill säga byggnaderna söder och 

väster om Brf Sjökortet, är de som kommer medföra skuggning under eftermiddag och kväll. 

Denna skuggning påverkar mestadels solcellsmodulerna på fasaden och förväntas få en 

försumbar påverkan under sommaren. Däremot under resterande årstider då solen står lägre 

på himlen kommer denna skuggning få en större inverkan. Figur 21 nedan visar skuggningen 

från närliggande byggnader klockan 17:00 i slutet av september under en klar dag. Figuren 

visar att modulerna på fasaden delvis blir utsatta av skuggning under denna tidpunkt. 

 

Figur 21: Skuggning från närliggande byggnader den 23/9 klockan 17:00 

Eftersom skuggning från närliggande byggnader har försummats har även horisontlinjen i 

PVSyst angivits till noll grader åt alla azimutvinklar. Detta innebär att det inte finns något i 
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den omkringliggande terrängen som kan skugga modulerna, terrängen runt omkring 

anläggningen antas därför vara helt platt i simuleringsprogrammet.  

3.2.5.2. Skuggning från närliggande objekt 

Skuggningen av närliggande objekt på takets anläggning har också försummats. I 

verkligheten kommer sex stycken avluftventiler, som kan ses i Figur 9 kapitel 1.4.7.2, påverka 

produktionen något. Ventilernas placering på taket medför att den största risken för 

skuggning är under förmiddag och sen eftermiddag. Eftersom effektoptimerare kommer 

användas förväntas denna förlust bli låg.  

Fasadens solceller blir utsatta av skuggning av de närliggande balkongerna, speciellt under 

förmiddagen och sen eftermiddag. Denna skuggnings påverkan på produktionen har 

undersökts. Balkongerna har i PVSyst blivit uppbyggda av ett ogenomskinligt material, enligt 

Figur 19 i kapitel 3.2.3. Eftersom balkongerna egentligen mestadels består av glas kommer 

den verkliga påverkan från skuggningen bli lägre. 

3.2.6 Nedsmutsning 

Beläggningar på solcellsmodulen från damm och andra nedsmutsande partiklar kan ha en 

betydande påverkan på produktionen. Nedsmutsningens påverkan på en solcellsanläggning 

är väldigt varierande beroende på plats och klimat. En rapport publicerad under 2014 som 

sammanfattar resultatet från en stor del av alla de studier som utförts på området, visar på 

stora variationer beroende på vilken plats studien utförts. (Sayyah, et al., 2014)  

En studie utförd i Belgiskt klimat visar på en nedsmutsningsfaktor på 3-4 %. Denna 

nedsmutsningsfaktor uppnås och mättas då solcellsmodulerna varit i drift i cirka fem veckor. 

Detta innebär att 3-4 % av den årliga solelproduktionen förloras på grund av nedsmutsning 

av solcellsmodulerna. Dock menar författarna att deras studie inte ger ett säkert årligt 

resultat gällande nedsmutsningsfaktorn, en längre studie behöver därför genomföras. 

(Appels, et al., 2013) 

Eftersom Sverige kan anses ha ett liknande klimat som Belgien, med kontinuerlig nederbörd 

som hjälper till att tvätta bort en stor del av smutsen, har en nedsmutsningsfaktor på 3 % 

använts i samtliga simuleringar. Eventuell snöläggning under vintern har inte tagits i 

beaktning. 

3.2.7 Meteorologisk indata 

Den meteorologiska data som använts i simuleringarna gäller för Stockholm stad, eftersom 

detta var den närmsta staden till Västerås som fanns tillgänglig i simuleringsprogrammet. 

Den data som använts kan anses vara tillförlitlig då den bygger på mätdata och inte syntetisk 

data. 
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3.3 Utförda simuleringsfall 

3.3.1 1. Huvudsimuleringsfallet 

Takets och fasadens solcellsanläggning har i detta fall simulerats tillsammans precis som 

solcellsanläggningen kommer utformas i verkligheten. För denna simulering används all 

indata som beskrivits under kapitel 3.2. Takets respektive fasadens anläggning har även 

simulerats separat för att kunna få ut individuella resultat för anläggningarna. 

3.3.2 2. Simulering med endast fastighetselen som last 

I detta simuleringsfall utesluts hushållselanvändningen från lastkurvan, endast fastighetselen 

tas i beaktning.  

Detta simuleringsfall är nödvändigt för att försöka uppskatta andelen av den producerade 

solelen som går till att täcka de boendes hushållsel. 

3.3.3 3. Undersökning av skuggning från närliggande balkonger 

Fasadens solcellsanläggning har simulerats separat för att få ut skuggningens påverkan från 

de närliggande balkongerna.  

3.3.4 4. Simulering med den mest optimala lutningen för takets moduler  

Den mest optimala lutningen i Mälardalen är ca 40°. Denna lutning har därför använts på 

takets solcellsmoduler för att ta reda på skillnaden i produktion i jämförelse med lutningen 

4°. 

3.3.5 5. Installerad solcellseffekt som ger gränsen för överproduktion 

Vilken installerad solcelleffekt som ger gränsen för överproduktion undersöks i detta 

simuleringsfall. Detta simuleringsfall svarar alltså på hur stor solcellseffekt som kan 

installeras utan att någon solel behöver skickas in på nätet till försäljning. All solel som 

produceras kommer därför kunna utnyttjas vilket underlättar att få solcellsanläggningen 

lönsam. 

3.3.6 6. Fler moduler på fasaden för att försöka öka mängden solel som kan 

utnyttjas av bostadsrättsföreningen 

Eftersom den högsta förbrukningen sker under sen eftermiddag och kväll samtidigt som 

förbrukningen är 20 % högre under höst och vår jämfört med sommaren, har fler moduler 

placerats på byggnadens fasad i utbyte mot färre moduler på taket. Tanken är att försöka 
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placera modulerna på ett sätt som gör att både fastighetselen och hushållselen kan täckas 

med så hög andel solel som möjligt. 

För detta simuleringsfall kommer taket och fasaden få en installerad solcellseffekt på 30 kW 

respektive 24 kW, det vill säga 10 kW tas från taket och sätts upp på fasadens anläggning. I 

verkligheten finns det egentligen endast plats för 14 kW solceller på fasaden, ändå har detta 

simuleringsfall utförts för att kunna analysera för- och nackdelar med tak- respektive 

fasadplacering av solcellsmoduler på flerbostadshus.   

3.3.7 7. Hela den installerade solcellseffekten placerad på taket 

Eftersom resultatet från simuleringsfall 6 visar att mängden solel som kan utnyttjas av 

bostadsrättsföreningen sjunker istället för att öka då fler moduler placeras på fasaden, har 

hela solcellseffekten på 54 kW placerats på taket i detta simuleringsfall för att undersöka hur 

detta påverkar resultatet. I verkligheten finns det inte tillräckligt med takyta för denna 

placering. 

3.4 Simuleringsresultat och analys 

3.4.1 1. Huvudsimuleringsfallet 

Resultatet för huvudsimuleringsfallet kan ses i Tabell 2 nedan. För att få fram separata 

produktionsresultat för taket respektive fasadens anläggning har dessa även simulerats 

separat. Performance ratio i Tabell 2 är ett mått på systemverkningsgraden och beskriver 

förhållandet mellan den verkliga och den teoretiska energiproduktionen. Måttet visar alltså 

hur stor andel av den producerade elen som går att utnyttja efter att alla förluster har dragits 

av.   

Tabell 2: Resultat för producerad energi (fall 1) 

Total solelproduktion 43,58 MWh/år 

Solelproduktion (tak) 33,88 MWh/år 

Solelproduktion (fasad) 9,70 MWh/år 

Total specifik solelproduktion 807 kWh/kWp/år 

Specifik solelproduktion (tak) 843 kWh/kWp/år 

Specifik solelproduktion (fasad) 693 kWh/kWp/år 

Total performance ratio, PR 82%  

Performance ratio, PR (tak) 83%  

Performance ratio, PR (fasad) 77,4%  

 

Kolumnerna i Tabell 3 nedan visar i ordningen vänster till höger; producerad solel (E solel), 

den totala lasten (E last), solel som kan utnyttjas av användaren (E solel till anv.), solel som skickas 

in på nätet (E solel till nät), solfraktionen (SF) och sist egenanvändningen. Solfraktionen 
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Figur 22: Utnyttjad solel i jämförelse med den totala lasten 

beskriver hur stor andel av lasten som kan täckas av solenergi. Egenanvändningen är kvoten 

mellan den solel som kan utnyttjas av användaren och total producerad solel.  

Simuleringsresultatet visar att den producerade solelen kan täcka 25 % av den årliga lasten. 

Solcellerna på taket och fasaden producerar tillsammans 43,6 MWh per år, där 26,7 MWh 

kommer kunna utnyttjas direkt av bostadsrättsföreningen medan 16,9 MWh måste skickas in 

på nätet för försäljning. 

Tabell 3: Energibalanser och månadsvisa resultat (fall 1) 

 E solel 
[MWh] 

E last 
[MWh] 

E solel till anv. 
[MWh] 

E solel till nät 
[MWh] 

SF Egen- 
användning 

Jan 0,60 10,78 0,60 0,00 6% 100% 

Feb 1,62 9,74 1,51 0,11 16% 93% 

Mar 3,64 8,99 2,53 1,11 28% 70% 

Apr 5,09 8,70 3,09 2,00 36% 61% 

Maj 6,91 8,99 3,94 2,97 44% 57% 

Jun 6,94 6,96 3,49 3,46 50% 50% 

Jul 6,51 7,19 3,40 3,12 47% 52% 

Aug 4,54 7,19 2,96 2,47 41% 65% 

Sep 3,81 8,70 2,66 1,15 31% 70% 

Okt 1,94 8,99 1,52 0,42 17% 78% 

Nov 0,69 8,70 0,64 0,05 7% 93% 

Dec 0,37 10,78 0,37 0,00 4% 100% 

Årligt 43,58 105,68 26,72 16,86 25% 61% 

 

Figur 22 nedan visar hur stor del av den totala lasten som kan täckas av den producerade 

solelen månadsvis, vilket även solfraktionen i Tabell 3 visar.  
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3.4.2 2. Simulering med endast fastighetsel som last  

När huvudsimuleringsfallet simuleras med endast fastighetselförbrukning som last blir 

resultatet enligt Tabell 4 nedan. Eftersom lasten är mycket lägre utan hushållsel innebär det 

att mängden solel som kan utnyttjas av användaren sjunker, från 26,7 till 9,9 MWh. Detta 

medför att 33,6 MWh måste skickas in på nätet. Den årliga solfraktionen ökar från 25 till 32 

%. 

Tabell 4: Energibalanser och månadsvisa resultat (fall 2) 

 E solel 
[MWh] 

E last 
[MWh] 

E solel till anv. 
[MWh] 

E solel till nät 
[MWh] 

SF Egen- 
användning 

Jan 0,60 3,21 0,35 0,25 11% 59% 

Feb 1,62 2,90 0,64 0,99 22% 39% 

Mar 3,64 2,68 0,90 2,74 34% 25% 

Apr 5,09 2,59 1,13 3,96 44% 22% 

Maj 6,91 2,68 1,41 5,50 52% 20% 

Jun 6,94 2,08 1,21 5,73 58% 17% 

Jul 6,51 2,15 1,19 5,33 55% 18% 

Aug 5,44 2,15 1,02 4,42 47% 19% 

Sep 3,81 2,59 0,94 2,87 36% 25% 

Okt 1,94 2,68 0,63 1,31 24% 33% 

Nov 0,69 2,59 0,32 0,37 12% 47% 

Dec 0,40 3,21 0,21 0,19 7% 52% 

Årlig 43,58 31,50 9,94 33,64 32% 23% 

 

Med hjälp av resultatet från denna simulering blir det tydligt hur stor andel av den 

producerade solelen som går till att täcka fastighetselen respektive hushållselen. Eftersom 

9,9 MWh kan utnyttjas i detta simuleringsfall, jämfört med 26,7 MWh i 

huvudsimuleringsfallet, innebär det att 9,9 MWh utav 26,7 MWh går till att täcka 

fastighetselförbrukningen. Vilket innebär att den resterande solelen på 16,8 MWh går till att 

täcka hushållselförbrukningen. Detta visualiseras i Figur 23 nedan. 
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Figur 23: Andel solel som kan utnyttjas av den totala produktionen (fall1) 

Figur 23 visar att egenanvändningen är 61 %, vilket innebär att hela 61 % av den producerade 

solelen kan utnyttjas av bostadsrättsföreningen. Resultatet visar att en stor del av solelen 

kommer kunna utnyttjas av de boende i fastigheten. 

I verkligheten kommer troligtvis egenanvändningen bli lägre. Detta är på grund av att det 

under simuleringen alltid finns en relativt hög last i fastigheten, i verkligheten kommer lasten 

vara både högre och lägre än de framtagna medellastkurvorna under en specifik dag.  

3.4.3 3. Undersökning av skuggning från närliggande balkonger 

Simuleringsresultatet visar att skuggningen från balkongerna kommer minska 

årsproduktionen med 8,8 % för fasadens solcellsanläggning. I verkligheten kommer denna 

skuggnings påverkan bli mindre då balkongerna egentligen delvis består av glas och räcken. 

Uppskattnings kommer därför årsproduktionen för fasadens solcellsanläggning minskas med 

närmare 6-7 % på grund av skuggning.  

Det är på förmiddagen och sen eftermiddag som skuggningen blir ett problem. Figur 24 

nedan visar skuggningens påverkan på solcellerna en klar dag klockan 09:00 den 1/7, medan 

Figur 25 visar skuggningen klockan 17:00 samma dag. 

Efter klockan 09:00 minskas skuggningen successivt och försvinner helt mellan klockan 

11:00 - 12:00. Under eftermiddagen börjar modulerna återigen skuggas mellan klockan 14:00 

- 15:00, och skuggningen ökar sedan successivt under eftermiddagen. Dessa tider gäller för 

alla årstider.  

 

9,9; 23%

16,8; 38%

16,9; 39% E solel till anv. Fastighetsel

E solel till anv. Hushållsel

E solel till nät
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Figur 24: Skuggning från balkongerna 1/7 klockan 09:00 

 

 

Figur 25: Skuggning från balkongerna 1/7 klockan 17:00 

3.4.4 4. Simulering med den mest optimala lutningen för takets moduler 

När lutningen 40° används för takets moduler, istället för 4° som i huvudsimuleringsfallet, 

ökar produktionen med 6,1 MWh, från 43,6 till 49,7 MWh, vilket visas i Tabell 5 nedan. 

Andelen solel som kan utnyttjas av bostadsrättsföreningen ökar med endast 0,5 MWh, från 

26,7 till 27,2 MWh. I princip all den extra mängd solel som produceras måste alltså skickas in 

på nätet för försäljning, vilket förklarar varför egenanvändningen av solel sjunker från 61 % 

till 55 %.  
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Tabell 5: Energibalanser och månadsvisa resultat (fall 4) 

 E solel 
[MWh] 

E last 
[MWh] 

E solel till anv. 
[MWh] 

E solel till nät 
[MWh] 

SF Egen- 
användning 

Jan 1,02 10,78 0,89 0,13 8% 87% 

Feb 2,52 9,74 1,88 0,64 19% 75% 

Mar 4,83 8,99 2,62 2,21 29% 54% 

Apr 5,80 8,70 3,02 2,79 35% 52% 

Maj 7,17 8,99 3,76 3,41 42% 52% 

Jun 6,80 6,96 3,24 3,57 47% 48% 

Jul 6,42 7,19 3,19 3,23 44% 50% 

Aug 5,82 7,19 2,87 2,95 40% 49% 

Sep 4,78 8,70 2,72 2,06 31% 57% 

Okt 2,73 8,99 1,63 1,10 18% 60% 

Nov 1,08 8,70 0,75 0,33 9% 70% 

Dec 0,74 10,78 0,59 0,15 5% 79% 

Årlig 49,70 105,68 27,15 22,56 26% 55% 

 

3.4.5 5. Installerad solcellseffekt som ger gränsen för överproduktion 

Det räcker med endast 15 kW solcellseffekt på taket för att nå gränsen för överproduktion, 

jämfört med huvudsimuleringsfallet där en total solcellseffekt på 54 kW är installerat. Med 

en installerad effekt på 15 kW produceras 12,7 MWh per år. Resultatet av denna simulering 

visas i Tabell 6 nedan.  

Endast 120 kWh kommer skickas in på nätet, medan i princip all solel kommer kunna 

utnyttjas av bostadsrättsföreningen. I och med den lägre installerade solcellseffekten sjunker 

solfraktionen till 12 %.  Egenanvändningen av solel ökar från 61 % till 99 % jämfört mot 

huvudsimuleringsfallet. Detta innebär att i princip all den producerade solelen kan utnyttjas 

direkt av bostadsrättsföreningen. 
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Tabell 6: Energibalanser och månadsvisa resultat (fall 5) 

 E solel 
[MWh] 

E last 
[MWh] 

E solel till anv. 
[MWh] 

E solel till nät 
[MWh] 

SF Egen- 
användning 

Jan 0,12 10,78 0,12 0,00 1% 100% 

Feb 0,37 9,74 0,37 0,00 4% 100% 

Mar 0,95 8,99 0,95 0,00 11% 100% 

Apr 1,49 8,70 1,49 0,00 17% 100% 

Maj 2,13 8,99 2,13 0,00 24% 100% 

Jun 2,20 6,96 2,13 0,06 31% 97% 

Jul 2,05 7,19 2,01 0,04 28% 98% 

Aug 1,65 7,19 1,63 0,01 23% 99% 

Sep 1,04 8,70 1,04 0,00 12% 100% 

Okt 0,49 8,99 0,49 0,00 5% 100% 

Nov 0,15 8,70 0,15 0,00 2% 100% 

Dec 0,07 10,78 0,07 0,00 1% 100% 

Årlig 12,69 105,68 12,58 0,12 12% 99% 

3.4.6 6. Fler moduler på fasaden för att försöka öka mängden solel som kan 

utnyttjas av bostadsrättsföreningen 

Solcellsanläggningen har i detta fall simulerats med 24 kW på fasaden och 30 kW på taket. 10 

kW har alltså tagits bort från taket och istället placerats på fasaden, i jämförelse med 

huvudsimuleringsfallet. För att få plats med 24 kW på fasaden måste hela den övre fasadytan 

utnyttjas, vilket skulle vara omöjligt i verkligheten då det finns fönster på denna yta.  

Resultatet för denna simulering kan ses nedan i Tabell 7. Tanken var att öka mängden solel 

som kan utnyttjas av bostadsrättsföreningen, men som resultatet visar minskar E solel till anv. 

istället med 0,38 MWh. Under vintern, mellan november och februari, ökar dock E solel till anv. 

marginellt. Största skillnaden är under december och januari där E solel till anv. ökar med ca 15 % 

i jämförelse med huvudsimuleringsfallet. 

En anledning varför mängden solel som kan utnyttjas sjunker för detta simuleringsfall är 

skuggningen från balkongerna. Fler moduler på fasaden istället för på taket leder till att fler 

moduler utsätts för skuggning. Fler moduler har placerats på fasaden med anledningen att 

försöka öka produktionen från solcellerna under sen eftermiddag och kväll då konsumtionen 

är som högst, men det är samtidigt under denna tid som skuggningen är ett problem (enligt 

simuleringsfall 3). 

En annan anledning varför mängden solel som kan utnyttjas inte ökar då fler moduler 

placeras på fasaden är lastkurvornas utformning. Lasten är alltid relativt hög för byggnaden, 

även mitt på dagen då solcellerna på taket producerar som mest. Hade lasten haft en högre 

topp under sen eftermiddag och varit lägre mitt på dagen, skulle mängden solel som kan 

utnyttjas uppskattningsvis blivit bättre för detta simuleringsfall. Oavsett dessa anledningar 

visar simuleringsresultatet att det är ofördelaktigt att sätta upp fler moduler på fasaden än 

den planerade effekten på 14 kW för denna byggnad. 
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Som förväntat producerar solcellsanläggningen i detta simuleringsfall mindre el per år 

eftersom fler moduler på fasaden gör att fler moduler får en mindre optimal lutning. 

Solcellernas produktion minskar med 2,1 MWh, från 43,6 till 41,5 MWh. 

Egenanvändningen av solel ökar från 61 % till 63 %. Detta är på grund av att den årliga 

produktionen minskar samtidigt som mängden solel som kan utnyttjas är i princip 

oförändrad. 

Tabell 7: Energibalanser och månadsvisa resultat (fall 6) 

 E solel 
[MWh] 

E last 
[MWh] 

E solel till anv. 
[MWh] 

E solel till nät 
[MWh] 

SF Egen- 
användning 

Jan 0,71 10,78 0,70 0,01 7% 98% 

Feb 1,79 9,74 1,61 0,18 17% 90% 

Mar 3,69 8,99 2,49 1,21 28% 67% 

Apr 4,83 8,70 2,98 1,85 34% 62% 

Maj 6,32 8,99 3,81 2,51 42% 60% 

Jun 6,21 6,96 3,35 2,86 48% 54% 

Jul 5,85 7,19 3,27 2,58 46% 56% 

Aug 5,04 7,19 2,87 2,17 40% 57% 

Sep 3,78 8,70 2,61 1,18 30% 69% 

Okt 2,03 8,99 1,51 0,52 17% 74% 

Nov 0,77 8,70 0,67 0,10 8% 87% 

Dec 0,50 10,78 0,48 0,02 5% 97% 

Årlig 41,53 105,68 26,34 15,19 25% 63% 

 

3.4.7 7. Hela den installerade solcellseffekten placerad på taket 

Då hela den installerade solcellseffekten på 54 kW placeras på taket produceras 1,8 MWh mer 

solel jämfört med huvudsimuleringsfallet, vilket är förväntat då fler moduler får en mer 

optimal lutning för maximal årlig solelproduktion. Resultatet från simuleringen kan ses 

nedan i Tabell 8. 

Även fast solcellerna producerar 1,8 MWh mer är mängden solel som kan utnyttjas av 

bostadsrättsföreningen i princip lika stor, endast 0,13 MWh mindre. Resultatet visar alltså att 

detta simuleringsfall, precis som simuleringsfall 6, inte bidrar med att öka mängden solel 

som kan utnyttjas. Huvudsimuleringsfallet med 14 kW på fasaden och 40 kW på taket visar 

sig därför vara en bra utformning om målet är få en så hög andel solel som kan utnyttjas av 

bostadsrättsföreningen som möjligt.  

Solcellsanläggningen i detta simuleringsfall producerar mindre el under vinterhalvåret, 

september – mars. Under dessa månader är även andelen solel som kan utnyttjas lägre, 

jämfört mot huvudsimuleringsfallet.  
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Tabell 8: Energibalanser och månadsvisa resultat (fall 7) 

 E solel 
[MWh] 

E last 
[MWh] 

E solel till anv. 
[MWh] 

E solel till nät 
[MWh] 

SF Egen- 
användning 

Jan 0,42 10,78 0,42 0,00 4% 100% 

Feb 1,31 9,74 1,28 0,03 13% 98% 

Mar 3,41 8,99 2,53 0,88 28% 74% 

Apr 5,32 8,70 3,18 2,15 37% 60% 

Maj 7,61 8,99 4,08 3,54 45% 54% 

Jun 7,85 6,96 3,61 4,24 52% 46% 

Jul 7,32 7,19 3,52 3,80 49% 48% 

Aug 5,89 7,19 3,05 2,84 42% 52% 

Sep 3,73 8,70 2,68 1,04 31% 72% 

Okt 1,74 8,99 1,46 0,27 16% 84% 

Nov 0,54 8,70 0,53 0,00 6% 100% 

Dec 0,24 10,78 0,24 0,00 2% 100% 

Årlig 45,38 105,68 26,58 18,79 25% 59% 

 

Resultaten från simuleringsfall 4, 6 och 7 visar att det är svårt att påverka mängden solel som 

kan utnyttjas av bostadsrättsföreningen i någon större utsträckning genom att endast ändra 

på modulernas lutning. Däremot visar resultaten att en större mängd solel kan utnyttjas av 

bostadsrättsföreningen under vinterhalvårets månader genom att placera fler moduler på 

fasaden. 

Egenanvändningen av solel är också svår att förbättra i någon större utsträckning genom att 

endast ändra på modulernas lutning. Genom att placera 24 kW installerad effekt på fasaden 

respektive 30 kW på taket (simuleringsfall 6) ökade egenanvändningen med två procent 

medan placeringen av hela installerade effekten 54 kW på taket (simuleringsfall 7) sänkte 

egenanvändningen med två procent.   
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4 LÖNSAMHETSBERÄKNING 

4.1 Beräkningsmetoder 

4.1.1 Annuitetsmetoden  

Med hjälp av annuitetsmetoden kan man beräkna kassaflödena för ett medelår. 

Annuitetsmetoden delar upp alla kassaflöden i lika stora årliga belopp över investerings 

livstid. Investeringen är lönsam då annuiteten är positiv. (Skärvad & Olsson, 2011) 

4.1.2 Levelized cost of energy (LCOE) 

LCOE-metoden används för att jämföra lönsamheten från olika teknologier som producerar 

energi. LCOE definieras som kostnaden att installera ett system dividerat med systemets 

förväntade producerade energi under hela dennas livstid. Resultatet säger alltså hur mycket 

det kommer kosta att producera en kilowattimme elektricitet. (Branker, et al., 2011)  

4.1.3 Payback-metoden 

Payback-metoden beskriver hur snabbt investeringen blir betald utifrån det förväntade årliga 

inbetalningsöverskottet och beräknas enligt: 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 − 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛 =
𝐺 (𝐺𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔)

Ö (𝐼𝑛𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡)
 

I denna studie är inbetalningsöverskottet en besparing, eftersom solcellerna producerar el 

som bidrar till att användaren behöver köpa mindre el från ett elbolag. (Skärvad & Olsson, 

2011) 

4.1.4 Internräntemetoden 

Internräntemetoden, även kallad Internal Rate of Return (IRR), är ett lönsamhetsmått som 

går ut på att beräkna internräntan för en investering, vilket är den räntesats som 

investeringen avkastar. Den beräknande internräntan jämförs mot kalkylräntan för att kunna 

avgöra investeringens lönsamhet. Investeringen är lönsam om internräntan är högre än 

kalkylräntan. (Skärvad & Olsson, 2011)   

Internräntan beräknas med följande formel:  

(𝐺𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔) 𝐺 − ∑
(𝐾𝑎𝑠𝑠𝑎𝑓𝑙ö𝑑𝑒) 𝐾𝑖

(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑖
= 0

𝑛

𝑖=1
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4.2 Kostnadsfall för överproduktion 

Nedan nämns två kostnadsfall som har använts under lönsamhetsberäkningen där skillnaden 

ligger i hur bostadsrättsföreningen väljer att göra med överproduktionen av solel. Med 

överproduktion i detta fall menas den solel som blir över efter att byggnadens fastighetsel är 

täckt. I verkligheten kommer denna överproduktion ges gratis till be boende, ändå har ett till 

kostnadsfall analyserats för att undersöka lönsamheten jämfört mot andra alternativ. 

4.2.1 1. Överproduktionen ges gratis till de boende 

All överproduktion ges i detta fall gratis till de boende. Denna solel antas ha samma värde 

som det skulle kostat för bostadsrättsinnehavarna att köpa el från ett elbolag. Solelen som 

utnyttjas av de boende ses alltså som en inkomst som hjälper till att täcka 

investeringskostnaden av solcellsanläggningen.  

4.2.2 2. Överproduktionen säljs till marknadspris 

Överproduktionen säljs i detta fall till marknadspris utan att blanda in de boende. 

4.3 Statliga stöd 

Investeringsstödet som omfattar 35 % av investeringskostnaden (kapitel 1.4.4.1) har tagits i 

beaktning.  Samtliga lönsamhetsberäkningar har utförts både med och utan 

investeringsstödet.    

4.4 Indata 

4.4.1 Investeringens tekniska livstid 

Solcellsmodulerna från ECSolar som används i denna studie har en garanti som omfattar 25 

år. De solceller som produceras idag förväntas dock hålla över 30 år, därför har också den 

tekniska livstiden valts till 30 år för samtliga lönsamhetsberäkningar.  

4.4.2 Investeringskostnad 

Investeringskostnaden för hela solcellsanläggningen på 54 kW inklusive installation är 

1 056 250 kronor inklusive moms, vilket motsvarar 19 560 kr per installerad kW.  

Då investeringsstödet inkluderas om 35 % blir investeringskostnaden 686 562,5 kronor 

inklusive moms. 
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4.4.3 Underhållskostnad 

Ett byte av alla tre växelriktare antas behövas under investeringens livstid som är 30 år. 

Växelriktarna från Solar Edge har en produktgaranti på 12 år, men växelriktarna antas 

behövas bytas ut efter 15 år.  

Kostnaderna för bytet av Solar Edge växelriktarna är 19 990 kr respektive 21 890 kr för 

modellerna SE10k och SE17k. Den totala kostnader för bytet uppgår därför till 63 770 kr, där 

eventuella installationskostnader inte har tagits i beaktning. Dessa priser är inklusive moms 

och har tagits från butiken Solcellsproffsen (Solcellsproffsen, 2014). 

4.4.4 Elpris 

Priset för köpt el är satt till 1,20 kr/kWh. Denna kostnad är alltså det bostadsrättsföreningen 

antas betala för fastighetsel och de boende antas betala för sin hushållsel.  

Bostadsrättsföreningen antas få betalt marknadspris för den solel som skickas in på nätet. 

Marknadspriset varierar dagligen på elbörsen Nord Pool Spot. Under året 2013 låg 

marknadspriset i snitt på 0,33 kr/kWh på årsbasis (Svensk Energi, 2014). För 

lönsamhetsberäkningarna utförda i denna studie har ett marknadspris på 0,35 kr/kWh 

använts.  

4.4.5 Ränta 

Räntan som använts för alla lönsamhetsberäkningar är 2,75 %. Denna räntesats har använts 

eftersom det var ett rekommenderat schablonvärde från Riksbyggen. 

4.5 Resultat och analys 

Resultatet från lönsamhetsberäkningarna kan ses nedan i Tabell 9. Det är simuleringsfall 1 i 

tabellen som visar resultatet för solcellsanläggningen som undersökts i denna studie. Två 

ytterligare simuleringsfall har inkluderats i lönsamhetskalkylen för att göra det lättare att 

validera resultatet från huvudsimuleringsfallet.  

Solcellsanläggningen som kommer installeras på bostadsrättsföreningen kommer utan 

investeringsstödet att bli olönsam, med en negativ annuitet på 16 304 kr per år. Internräntan 

visar att anläggningen skulle bli lönsam om räntan skulle vara lägre än 0,2 %. När 

investeringsstödet som täcker 35 % av investeringskostnaden inkluderas blir anläggningen 

lönsam med en positiv annuitet på 2 687 kr per år. Internräntan på 3,3 % visar att 

marginalen mot olönsamhet inte är speciellt stor, eftersom en internränta på 2,75 % hade 

medfört att anläggningen legat på gränsen mot olönsamhet. Resultatet visar att 

investeringsstödet spelar en avgörande roll huruvida solcellsanläggningen blir en lönsam 

investering. 
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Kostnaden för att producera en kilowattimme solel är 0,84 kr när investeringsstödet 

exkluderas och 0,55 kr när investeringsstödet inkluderas, vilket visas av LCOE-metoden i 

Tabell 9. Även fast solelen kostar 0,84 kr/kWh att producera är alltså fortfarande 

solcellsanläggningen olönsam utan investeringsstöd. Jämförs denna kostnad med vad det 

kostar att köpa el från ett elbolag, 1,2 kr/kWh i denna studie, kan produktionskostnaden 

anses som låg. Problemet ligger i att 39 % av den producerade solelen måste skickas in på 

nätet till försäljning vilket endast ger en inkomst på 0,35 kr/kWh. 

Den tid det tar innan investeringen har betalat tillbaka sig är 29 respektive 19 år beroende på 

om investeringsstödet tas i beaktning, vilket kan ses under payback-tiden i Tabell 9. Räntan 

har inte tagits i beaktning för detta lönsamhetsmått.  

Tabell 9: Lönsamhetsresultat 

 LCOE 
[kr/kWh] 

Payback-tiden 
[år] 

Annuitet [kr/år] Internräntan 
(IRR) 

Simuleringsfall 1  0,84 29 - 16 304 kr 0,2% 

Simuleringsfall 1  
(inkl. stöd) 

0,55 19 2 687 kr 3,3% 

Simuleringsfall 4 0,71 26 - 11 686 kr 0,7% 

Simuleringsfall 4  
(inkl. stöd) 

0,46 17 6 571 kr 3,8% 

Simuleringsfall 5  0,81 20 - 38 kr 2,7% 

Simuleringsfall 5  
(inkl. stöd) 

0,52 13 5 273 kr 6,4% 

 

4.5.1 Simuleringsfall 4 (Optimal lutning för takets moduler) 

Simuleringsfall 4 visar hur lönsamheten hade blivit om takets moduler på 40 kW, utav 

anläggnings totala 54 kW, hade haft lutningen 40° istället för 4° som i simuleringsfall 1. Även 

då den mer optimala lutningen används blir solcellsanläggningen olönsam utan 

investeringsstödet, med en negativ annuitet på 11 686 kr per år. Då stödet inkluderas blir 

även detta simuleringsfall lönsamt med en positiv annuitet på 6 571 kr per år, vilket är 3 884 

kr högre än simuleringsfall 1.  

4.5.2 Simuleringsfall 5 (15 kW solcellsanläggning) 

Simuleringsfall 5 visar lönsamheten för en 15 kW anläggning placerad på 

bostadsrättsföreningens tak enligt samma förutsättningar som simuleringsfall 1 med 

skillnaden i att modulerna endast är placerade på taket. För denna anläggning behövs i 

princip ingen solel skickas in på nätet för försäljning, utan all solel kan utnyttjas direkt av 

bostadsrättsföreningen. Även fast all solel kan utnyttjas direkt visar resultatet en negativ 

annuitet på 38 kr per år. Då investeringsstödet inkluderas blir däremot anläggningen lönsam 

med en positiv annuitet på 5 273 kr per år, vilket kan ses som väldigt bra lönsamhet med 

tanke på anläggningens mindre storlek och investeringskostnad. 
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Resultatet visar alltså att solcellsanläggningen på 15 kW blir mycket mer lönsam än 

simuleringsfall 1, vilket är förväntat eftersom i princip all producerad solel kan utnyttjas 

direkt av bostadsrättsföreningen samtidigt som alla moduler är placerade på taket.  

Även fast anläggningen på 15 kW blir betydligt mer lönsam än simuleringsfall 1, är det 

anmärkningsvärt att även denna anläggning, som kan anses vara optimalt dimensionerad, 

inte blir lönsam då investeringsstödet exkluderas. Det är därför inte så konstigt att 

simuleringsfall 1 blir så olönsamt med tanke på den stora andelen solel som måste skickas in 

på nätet till försäljning. Att även den mer optimalt dimensionerade 15 kW anläggningen blir 

olönsam visar på att förutsättningarna för solceller på bostadsrättsföreningens tak inte är 

optimala, vilket de inte heller är med tanke på modulernas lutning och azimutvinkel. 

Modulernas azimutvinkel går inte att ändra på men det gör däremot deras lutning. Med en 

något mer optimal lutning än 4° skulle 15 kW anläggningen bli lönsam även utan något 

investeringsstöd.  

4.5.3 Kostnadsfall för överproduktion 

Resultatet från de två undersökta kostnadsfallen visas i Tabell 10 nedan. Kostnadsfall 1 (K1) 

visar resultatet när de boende i byggnaden får ta del av solelen får att täcka sin hushållsel, 

vilket underlättar lönsamheten då solelen som kan utnyttjas av de boende antas vara värd 1,2 

kr/kWh. Det är detta kostnadsfall som används i verkligheten för bostadsrättsföreningen i 

denna studie och därför är resultaten för kostnadsfall 1 samma som för simuleringsfall 1 i 

Tabell 9. 

Kostnadsfall 2 (K2) visar resultatet då all solel säljs till ett elbolag efter att byggnadens 

fastighetsel är täckt. Eftersom den solel som säljs till ett elbolag endast är värd 0,35 kr/kWh 

blir det svårare att få anläggningen lönsam, vilket resultatet också visar. Även när 

investeringsstödet inkluderas blir kostnadsfall 2 fortfarande kraftigt olönsamt med en 

negativ annuitet på 11 593 kr per år.  

Att kostnadsfall 2 blir så olönsam är inte så konstigt med tanke på hur stor andel av den 

producerade solelen som går till att täcka de boendes hushållsel. Utav den årliga 

produktionen på 43,6 MWh går hela 16,8 MWh till att täcka de boendes hushållsel enligt 

simuleringsresultaten. Det går därför att konstatera att det är viktigt att utforma 

solcellsanläggningen så att även de boende får ta del av solelen, åtminstone vid större 

solcellsinstallationer som i detta fall.  

Tabell 10: Resultat för olika kostnadsfall 

 LCOE 
[kr/kWh] 

Payback-tiden 
[år] 

Annuitet [kr/år] Internräntan 
(IRR) 

Simuleringsfall 1, K1 0,84 29 - 16 304 kr 0,2% 

Simuleringsfall 1, K1 
(inkl. stöd) 

0,55 19 2 687 kr 3,3% 

Simuleringsfall 1, K2 0,84 46 - 30 584 kr -3% 

Simuleringsfall 1, K2 
(inkl. stöd) 

0,55 30 - 11 593 kr 0% 
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4.5.4 Känslighetsanalys gällande pris för såld solel 

Vilket pris ett elbolag betalar för köpt solel kan spela en avgörande roll huruvida en 

solcellsanläggning blir lönsam eller inte, speciellt för större anläggningar som i det här fallet 

där en stor andel av den producerade elen måste skickas in på nätet. En del elbolag betalar 

mycket bättre än marknadspris för den solel de köper, men detta gäller i regel endast för 

mikroproducenter. Solcellsanläggningen som undersöks i denna studie kan inte klassas som 

mikroproducent då huvudsäkringen är så hög som 200 A.  

Om bostadsrättsföreningen skulle få betalt 1,32 kr/kWh för den solel som skickas in på nätet, 

istället för 0,35 kr/kWh, skulle simuleringsfall 1 bli lönsamt även utan något investeringsstöd 

med en positiv annuitet på 83 kr per år.  

4.5.5 Övrig analys 

Den solel som de boende får ta del av gratis har ansetts inbringa en inkomst till 

bostadsrättsföreningen som hjälper till att få investeringen lönsam. I verkligheten får inte 

bostadsrättsföreningen någon inkomst i form av en besparing gällande hushållselen, 

eftersom utan solcellsanläggningen skulle de boende individuellt stå för denna kostnad. Men 

eftersom bostadsrättsföreningen representerar de boendes intresse har ändå den besparade 

hushållselen ansetts ge en besparing för bostadsrättsföreningen.  
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5 DISKUSSION 

Under simuleringen togs ingen hänsyn till skuggning från närliggande byggnader. Inte heller 

togs hänsyn till skuggning från närliggande objekt, förutom balkongerna. Detta kommer 

medföra en något lägre årsproduktion för solcellsanläggningen. Simuleringsprogrammet 

PVSyst innehåller ett verktyg för att skapa objekt i 3d-miljö, problemet är att detta verktyg 

inte är tillräckligt användarvänligt för att skapa mer detaljerade omgivningar. 

Skuggning från närliggande byggnader får som störst problem under sen eftermiddag och 

kväll, på grund av byggnaderna till syd/väst om Brf. Sjökortet. Denna skuggnings påverkan 

på produktionen är svår att uppskatta, men kommer troligtvis sänka årsproduktionen med 1-

3 %. 

Skuggning från avluftventilerna på taket uppskattas påverka årsproduktionen med mindre än 

1 %. Detta är på grund av att endast några få moduler kommer bli utsatta för skuggning 

under olika tidpunkter, vilket är en liten del av alla de 160 moduler som finns på taket. Hade 

inte effektoptimerare använts hade denna påverkan på årsproduktionen blivit högre och hade 

då varit viktigare att undersöka mer noggrant. 

Lastkurvorna framtagna för hushållsel- samt fastighetselanvändning har en viss felmarginal 

då de är uppbyggda av medelvärden. Lastkurvan för hushållsel bygger på förbrukningsdata 

från 12 stycken lägenheter och är validerad med hjälp av en mer utförlig studie som 

undersöker hushållselanvändning. Lastkurvan för fastighetsel har däremot en större 

felmarginal då den är svår att validera eftersom en byggnads fastighetselanvändning är 

väldigt individuell. Den använda lastkurvan har en relativt jämn last under hela dygnet, 

skulle användningen vara mindre än förväntat under tider på dagen med hög solinstrålning 

skulle detta kunna påverka egenanvändningen negativt. Om egenanvändningen sjunker leder 

det till att solcellsanläggningen får svårare att visa lönsamhet, eftersom såld solel är värd 

mycket mindre än den solel som kan utnyttjas direkt av bostadsrättsföreningen. 

Val av indata till lönsamhetsberäkningarna spelar en avgörande roll huruvida 

solcellsanläggningen blir en lönsam investering eller inte. Två avgörande faktorer är val av 

ränta och teknisk livstid för investeringen, där 2,75 % samt 30 år har använts i denna studie. 

Eftersom lånet får samma återbetalningstid som solcellsanläggningens tekniska livstid vid 

beräkning av annuiteten, blir räntan en väldigt viktig faktor. 

I byggnadens entré kommer en display placeras som kommer att visa solcellernas produktion 

i realtid. För att försöka öka medvetenheten gällande elkonsumtion bland de boende vore det 

lämpligt att även visa byggnadens elkonsumtion i denna display. Detta enkla tillägg i 

displayen har potentialen att sänka både fastighetsel- och hushållselanvändningen, vilket 

innebär en besparing för både bostadsrättsföreningen och de boende. 

Förutom att informera de boende via den display som kommer att sättas upp i entrén vore 

det även lämpligt att informera de boende individuellt i varje lägenhet. Det vore intressant 

för de boende att på ett enkelt sätt kunna se när solel finns tillgängligt eftersom de boende 

kommer att få ta del av överproduktionen utan att behöva betala för den. På så sätt kan de 

boende försöka anpassa sin hushållselkonsumtion efter solcellernas produktion, vilket har 
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potentialen att höja egenanvändningen av solel och därmed också förbättra 

solcellsanläggningens lönsamhet. En lösning vore att utveckla en applikation till 

smarttelefoner, där både solcellsanläggningens produktion och byggnadens elkonsumtion 

visas i realtid. Genom denna lösning skulle de boende kunna anpassa sin konsumtion efter 

solcellernas produktion, samtidigt som denna lösning också har potentialen att sänka 

konsumtionen i byggnaden på grund av en ökad medvetenhet från de boende. Huruvida 

denna lösning är teknisk möjlig för byggnaden har inte undersökts närmare i denna studie.   
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6 SLUTSATSER 

Den 54 kW stora solcellsanläggningen som kommer att installeras på Brf. Sjökortet beräknas 

producera 43,6 MWh per år, vilket innebär en specifik solelproduktion på 807 kWh/kWp, år. 

Solcellsmodulerna på fasaden, vilka utgör 14 kW av den installerade effekten, beräknas stå 

för 9,7 MWh av den producerade solelen. Takets anläggning på 40 kW står för den resterande 

produktionen på 33,9 MWh. 

Egenanvändningen av solel beräknas bli 61 %, vilket innebär att 26,7 MWh kommer att 

kunna utnyttjas direkt av bostadsrättsföreningen medan 16,9 MWh måste skickas in på nätet 

till försäljning. Utav de 26,7 MWh som kan utnyttjas kommer 9,9 MWh gå till att täcka 

byggnadens fastighetsel medan resterande 16,8 MWh kommer att gå till att täcka de boendes 

hushållsel. De boende i föreningen kommer alltså att få tillgång till en stor del av den 

producerade solelen utan att behöva betala för den.  

Solcellsanläggningen som kommer att installeras på Brf. Sjökortet kommer utan 

investeringsstöd att bli olönsam med en annuitet på -16 304 kr per år. När investeringsstödet 

som täcker 35 % av investeringskostnaden inkluderas blir anläggningen lönsam med en 

annuitet på 2 687 kr per år.  

Internräntan blir 0,2 % om stödet exkluderas och 3,3 % om det inkluderas, vilket bör 

jämföras mot den använda kalkylräntan på 2,75 %. Kostanden att producera en 

kilowattimme elektricitet kommer enligt LCOE-metoden att bli 0,84 kr/kWh om stödet 

exkluderas och 0,55 kr/kWh om stödet inkluderas.  

Om bostadsrättsföreningen skulle få betalt 1,32 kr/kWh för den solel som skickas in på nätet, 

istället för 0,35 kr/kWh som använts i denna studie, skulle solcellsanläggningen bli lönsam 

även utan något investeringsstöd, med en positiv annuitet på 83 kr per år. Vilket pris ett 

elbolag betalar för köpt solel kan alltså spela en avgörande roll huruvida en 

solcellsanläggning blir lönsam eller inte, speciellt för större anläggningar som i detta fall där 

hela 39 % av den producerade solelen måste skickas in på nätet till försäljning.  

Den solel som blir över efter att byggandens fastighetsel är täckt kommer att ges gratis till de 

boende. Den solel som de boende får ta del av beräknas vara värd 1,2 kr/kWh, och antas 

inbringa en inkomst till bostadsrättsföreningen vilket underlättar att få solcellsanläggningen 

lönsam. Hade istället denna överproduktion på 16,8 MWh sålts direkt till ett elbolag utan att 

blanda in de boende blir solcellsanläggningen olönsam även när investeringsstödet 

inkluderas. När investeringsstödet inkluderas blir annuiteten -11 693 kr per år (jämfört mot 

2 687 kr per år i huvudfallet). Anledningen varför det blir så svårt att få anläggningen lönsam 

i detta fall är att den el som säljs till ett elbolag antas vara värd 0,35 kr/kWh. Slutsatsen är 

därför att det är viktigt att utforma solcellsanläggningen så att även de boende får ta del av 

solelen, åtminstone vid större solcellsinstallationer som i detta fall.  

Fasadens solcellsmoduler blir utsatta av skuggning från de närliggande balkongerna, speciellt 

under förmiddag och sen eftermiddag. Denna skuggning beräknas sänka årsproduktionen 

med 6-7 % för fasadens solcellsmoduler. Den beräknade inverkan skuggningen har på 

modulerna har en viss felmarginal då förenklingar var tvungna att göras i 
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simuleringsprogrammet då det var svårt att skapa mer detaljerade byggnadsdetaljer i 

programmets 3d-miljö.  

Solcellsmodulerna på taket kommer att få lutningen 4°. Skulle dessa moduler på 40 kW 

istället installeras med den mer optimala lutningen 40° skulle den totala årsproduktionen 

öka med 6,1 MWh, från 43,6 till 49,7 MWh. Andelen solel som kan utnyttjas av 

bostadsrättsföreningen ökar med endast 0,5 MWh, vilket innebär att i princip all den extra 

mängd solel som produceras måste skickas in på nätet till försäljning. Även när den mer 

optimala lutningen används blir solcellsanläggningen olönsam när investeringsstödet 

exkluderas, med en annuitet på – 11 686 kr per år. Då stödet inkluderas blir anläggningen 

lönsam med en positiv annuitet på 6 571 kr per år, vilket är en ökning med 3 884 kr per år 

jämfört mot huvudfallet. 

Den installerade solcellseffekt som ger gränsen för överproduktion beräknas vara en 15 kW 

stor solcellsanläggning som producerar 12,7 MWh per år, där alla moduler är placerade på 

taket. Egenanvändningen blir 99 % för denna solcellsanläggning, det innebär att i princip all 

producerad solel kan utnyttjas direkt av bostadsrättsföreningen vilket underlättar att få 

solcellsanläggningen lönsam. Skulle denna solcellsanläggning installeras skulle den få en 

årlig annuitet på – 38 kr exklusive stöd och 5 273 kr inklusive stöd.  

Simuleringsresultaten visar att det är svårt att höja egenanvändningen i någon större 

utsträckning genom att endast ändra på modullutningen. Däremot visar resultaten att en 

större mängd solel kan utnyttjas av bostadsrättsföreningen under vinterhalvårets månader 

genom att ta moduler från taket och istället placera dessa på fasaden. Dock innebär fler 

moduler på fasaden en lägre årlig solelproduktion vilket gör det svårare för 

solcellsanläggningen att visa lönsamhet.  Genom att placera 24 kW installerad effekt på 

fasaden respektive 30 kW på taket ökade egenanvändningen med två procent. När hela den 

installerade effekten på 54 kW placerades på taket sjönk egenanvändningen med två procent. 

Simuleringsresultaten visar också att den bestämda fördelningen av solcellsmoduler på tak 

respektive fasad kan anses vara optimalt fördelat om syftet är att bostadsrättsföreningen ska 

kunna utnyttja så mycket solel som möjligt direkt. Genom att placera 24 kW installerad effekt 

på fasaden respektive 30 kW på taket sjönk mängden solel som kan utnyttjas marginellt. 

Detsamma gällde då hela den installerade effekten på 54 kW placerades på taket.  

7 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE  

Ett förslag till fortsatt arbete är att undersöka skuggningens påverkan från avluftventilerna 

på taket och skuggningens påverkan från närliggande byggnader. Ett annat program än 

PVSyst behövs för denna studie, där det är lättare att bygga upp en mer detaljerad miljö i 3d.   

Ett annat förslag till fortsatt arbete är att undersöka huruvida det är lönsamt att installera 

effektoptimerare. 
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