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Renovating roofs of multi-family buildings with buildingintegrated photovoltaics (BIPV) poses a possibility of costeffective installation of solar cells. The surplus electricity
could however become a problem for the grid and decrease the
profitability of the investment. In this study, the economical
possibilities for a BIPV renovation and for batteries and a
thermal storage to store the surplus electricity is evaluated.
A study has been made for a multi-family building in Jönköping
which is built within the time period of the Swedish Million
Programme. Several cases were examined where the renovation was
combined with installation of BIPV, a heat recovery system (HRV)
or heat pump and a possibility of batteries and/or thermal
storage. The management of surplus electricity was modelled and
the net present value (NPV) for the cases as well as the value of
energy storage was calculated.
The NPV was positive for all the cases with BIPV renovation, which
means that the BIPV renovation is profitable. The alternative cost
for the renovation was seen to have a big impact on the
profitability. Both the batteries and the thermal storage
decreased the NPV and are therefore not profitable today. To
increase the profitability of energy storage the investment cost
must decrease and/or the energy prices increase. Other
possibilities to increase the profitability of the investment was
found; to make use of the different political support systems, or
to have a group subscription where also the household electricity
can be supplied by the solar production.
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Populärvetenskaplig sammanfattning
Trots många fördelar med solenergi har etableringen av solelproduktion i Sverige hittills varit
blygsam. Detta kan bero på att solcellstekniken har varit dyr, men också att en anläggning inte
uppfattats som estetiskt tilltalande. Med byggnadsintegrerade solceller (BIPV) kan solpaneler
integreras i byggnadens design och potentiellt minska kostnaderna genom att ersätta andra
material, vilket därmed kan förbättra förutsättningarna för användningen av solceller. I många
flerbostadshus inom Miljonprogrammet finns idag renoveringsbehov, och en möjlighet är att
kombinera den förestående takrenoveringen med att täcka taket med BIPV.
När solcellerna producerar mer energi än det som kan tas tillvara i byggnaden uppstår
överskottsel. Denna säljs på elnätet till ett lägre pris än priset på den köpta elen i byggnaden
och minskar därför lönsamheten för investeringen, men det kan dessutom skapa problem på
elnätet. Målet med denna studie är att utvärdera de ekonomiska möjligheterna för batterier
och värmelager att lagra överskottselen och därigenom öka egenanvändningen av solelen.
I denna studie har ett flerbostadshus i Jönköping använts som typhus, vilket är byggt inom
perioden för Miljonprogrammet. Studien utgår ifrån att taket måste renoveras och har ett
basfall med en konventionell takrenovering med takpannor. I fall 1 renoveras taket med BIPV
utan möjlighet till energilagring. I fall 2 kombineras takrenoveringen med BIPV med
installation av ett värmeväxlarsystem (FTX) och möjlighet till batterilager. I fall 3 kombineras
renoveringen med BIPV med installation av en värmepump, och förutom möjlighet till
batterilager finns då också möjlighet till värmelager. I studien skapades en modell som
optimerade hanteringen av solelen ekonomiskt och miljömässigt. Utifrån denna optimering
undersöktes dels lönsamheten för BIPV-renoveringen generellt, dels inverkan från politiska
styrmedel och ytterligare faktorer som kan påverka lönsamheten och till sist lönsamheten för
energilagringen utifrån värdet att spara energi i byggnaden med solel via energilagring.
BIPV-renoveringen sågs vara en lönsam investering för alla de undersökta fallen, framför allt
då renoveringen kombinerades med en värmepump. Alternativkostnaden för en konventionell
renovering sågs ha stor betydelse för lönsamheten. Användning av politiska styrmedel ökade
inkomsterna, där investeringsstöd, elcertifikat och skattereduktion ansågs ha större betydelse
än ursprungsgarantier. Med en miljömässig optimering av överskottselen i fall 3 minskade
både inkomsterna och koldioxidutsläppen. Med ett gruppabonnemang då även hushållselen i
byggnaden kan försörjas med solel ökade de årliga besparingarna i varje undersökt fall.
Genom att täcka enbart sydsidan av taket med solceller och renovera nordsidan konventionellt
ökade lönsamheten för fall 1 och 2 men minskade för fall 3. För takets lutning sågs
lönsamheten öka med en minskad vinkel.
Både batterier och värmelager gav en minskad mängd överskottsel men också minskad
lönsamhet för investeringen. För både batterier och värmelager konstaterades att
investeringskostnaden måste sjunka avsevärt för att bli mer lönsamt än att sälja elen på nätet,
alternativt att priset på köpt el och värme skulle öka så att det blir mer värdefullt att spara el
och värme. Då värmepriset varierar säsongsvis innebär det att det finns stora skillnader i
lönsamheten för värmelager under året, då det på vintern redan nu är mer lönsamt att spara
värme via värmelager och värmepump än att dumpa eller sälja solelen.
Studien visar att energilagring med batterier eller värmelager i nuläget inte är lönsamt för
solelproduktion i flerbostadshus. Med ett ökat energipris eller en lägre investeringskostnad för
energilagring skulle det dock potentiellt kunna utgöra ett bättre alternativ än att dumpa solelen
eller försäljning på nätet, åtminstone för värmelager via värmepump. Att ha ett
gruppabonnemang och använda solelen till hushållsel i samma byggnad kan vara ett bättre
alternativ för att minska överskottselen och samtidigt öka lönsamheten för anläggningen.

Exekutiv sammanfattning
I denna studie undersöktes takrenovering med byggnadsintegrerade solceller (BIPV) för ett
flerbostadshus i miljonprogrammet. Med de antaganden som gjorts i studien visades att en
takrenovering med BIPV minskar investeringskostnaden och därför produktionskostnaden för
solelen, därmed finns fördelar med konceptet att inkludera solcellsinstallation vid en befintlig
renovering. Nettonuvärdet (NNV) var positivt för BIPV-renoveringen, framför allt om det går
att kombinera renoveringen med installation av en värmepump, vilket visar på att
investeringen var lönsam. Alternativkostnaden för den konventionella renoveringen sågs ha
en stor betydelse för investeringens lönsamhet.
Vad gäller hanteringen av överskottselen sågs att batterier och värmelager för energilagring
minskade NNV och därmed investeringens lönsamhet. Värdet att spara el och värme via
energilagring var mindre än produktionskostnaden för solelen och värdet att sälja elen på
elnätet. För batterier sågs att investeringskostnaden, som i nuläget har antagits till 5300
kr/kWh lagringskapacitet, måste minska med 70 % för att bli ett bättre alternativ än såld el på
nätet, alternativt krävdes en ökning av elpriset med 150–170 % från dagens 0,77 kr/kWh. För
värmelager som förses via värmepump krävdes en minskad startkostnad på 40 % eller för
literkostnaden 45 % för att bli ett bättre alternativ än såld el. Ett värmepris på 0,40 kr/kWh
krävs för att det ska bli mer lönsamt att lagra värme via värmepump och värmelager än att
sälja elen, vilket kan jämföras med det genomsnittliga värmepriset idag på 0,35 kr/kWh. Då
värmepriset varierar under året innebär det att det på vintern då värmepriset är högt redan nu
är mer lönsamt att spara värme via värmelager och värmepump än att dumpa eller sälja
solelen. Med ett gruppabonnemang då även hushållselen i byggnaden kan försörjas med solel
minskade överskottselen och de årliga inkomsterna ökade i varje undersökt fall, vilket därför
kan vara ett bättre alternativ än energilagring.
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Akronymer
Atemp

Den invändiga arean för våningsplan, vindsplan och källarplan som värms till
mer än 10 °C i byggnaden.

BIPV

Byggnadsintegrerade solceller (eng. Building-Integrated Photovoltaics)

BBR

Boverkets byggregler

COP

Värmefaktor för t.ex. värmepump (eng. Coefficient of Performance)

FTX

Från-/tilluftsvärmeväxlare

kWp

Toppeffekt för en solcellsanläggning under Standard Test Conditions (STC)
(”kilowatt-peak”)

LCOE

Benämns här produktionskostnad (eng. Levelized Cost of Energy)

NNE

Nära-nollenergi (t.ex. NNE-byggnad, nära-nollenergibyggnad)

NNV/NPV Nettonuvärde (eng. Net Present Value)
RF

Relativ fuktighet

SMHI

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

STRÅNG

En modell för solinstrålning

TVV

Tappvarmvatten

VVC

Varmvattencirkulation

Ordlista
Egenanvändning

Solelproduktion som används för att förse fastighetens
energibehov.

Emissionsfaktor

Koldioxidutsläpp från en viss mängd energi.

Nettonuvärde

Beskriver lönsamheten för en investering sett till hela den
ekonomiska livslängdens inkomster och utgifter tillbakaräknade
till nuvärdet. Om detta är positivt är investeringen lönsam.

Nätkoncession

Tillstånd att bygga starkströmsledningar, reglerat i Ellagen.

Produktionskostnad

Beräknas här som en LCOE. De sammanlagda kostnaderna
under livstiden fördelat på mängden energi som producerats
eller, för energilagringen, lagrats.

Specifik energianvändning

Den totala energi som vid normalt brukande levereras till
byggnaden för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och
fastighetsenergi fördelat på Atemp (se ovan).

Överskottsel

Den el som inte slutligen används i byggnaden utan matas ut på
elnätet.
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Nomenklatur
A

Area

C

Kostnad

E

Energi

P

Pris/värde

Q

Värmeenergi

T

Temperatur

V

Volym

c

Specifik värmekapacitet

k

Kalkylränta

m

Massa

n

Livslängd

r

Ångbildningsvärme

η

Verkningsgrad

ρ

Densitet

iv

1

Inledning

Den industriella revolutionen förde med sig stora framgångar för människan. För många
förbättrades levnadsstandarden markant och det blev möjligt att producera, transportera och
kommunicera på ett betydligt effektivare sätt än tidigare. Något som var mindre lyckat med
facit i hand var den dramatiska ökningen i förbränning av fossila bränslen, vilket leder till en
global uppvärmning med klimatförändringar som följd. I både den politiska och den
vetenskapliga världen söks därför intensivt efter möjligheter att ersätta fossila bränslen i
energiproduktionen, där solenergi är en av energiformerna som kommer att vara viktig i
denna omställning. Solenergi är en förnybar energikälla och till sin natur ett demokratiskt
energislag med goda förutsättningar för både distribuerad och småskalig produktion.
Dessutom är det för solenergi möjligt att använda befintliga byggnader som produktionsytor,
vilket undviker exploatering av naturområden. I Sverige har Energimyndigheten satt upp ett
mål att 5–10 % av elproduktionen ska utgöras av solel (Energimyndigheten, 2016a).
Trots de många fördelarna med solenergi har etableringen av solelproduktion i Sverige hittills
varit blygsam. Dels har solcellstekniken varit väldigt dyr, men sedan 2008 har systempriserna
minskat kraftigt (Lindahl, 2015). Det kan dock också handla om allmänhetens uppfattning av
solenergin, till exempel att installationsprocessen upplevs som besvärlig, att
solcellsinstallationer inte anses som snygga eller att de inte passar in i den omgivande
stadsmiljön. Byggnadsintegrerade solceller (BIPV) beskriver solpaneler som integrerats i
byggnadens design, vilket bemöter dessa frågor då de kan standardiseras, potentiellt minska
kostnaderna genom att ersätta andra material och anpassas efter arkitekturen på ett visuellt
tilltalande sätt.
BIPV utgör fortfarande en väldigt liten del av Sveriges solcellsanläggningar, och av dessa har
de flesta förts upp i samband med nybyggnation. En annan möjlighet är att sätta upp
solcellerna i samband med renovering. I Sverige finns ett nära förestående renoveringsbehov
hos ett stort antal flerbostadshus som byggdes på 60- och 70-talet inom det så kallade
Miljonprogrammet (Boverket, 2014a). Genom att innefatta BIPV i takrenoveringen kan
kostnader och resurser potentiellt sparas vilket därför möjliggör att täcka hela taket med
solceller. En stor del av miljonprogrammets byggnader har plana eller låglutande tak som
skulle kunna täckas med ett nytt sadeltak av BIPV, vilket också minskar risken för skuggning.
Den producerade solelen leder också till en besparing av byggnadens energibehov med stor
klimatnytta.
En utmaning med att försörja bostadshus med el från solceller är att det uppstår överskottsel
då solelproduktionen inte kan tas tillvara i byggnaden, särskilt för stora anläggningar som här
föreslås. Det har i många studier diskuterats att använda energilagring för att lagra
överskottselen, vilket skulle kunna innebära en större egenanvändning av solelen och även
ekonomiska vinster. I denna studie undersöks hanteringen av överskottselen för ett koncept
med byggnadsintegrerade solceller som renoveringsåtgärd för miljonprogrambostäder och de
ekonomiska förutsättningarna för batterilager och värmelager.
1.1

Syfte

Studiens syfte är att ekonomiskt utvärdera hanteringen av överskottsel från
byggnadsintegrerade solceller. Det utförs som en del av projektet Miljontak – takrenovering
med solceller, som leds av Rise och där företaget Solkompaniet deltar. I projektet undersöks
möjligheten till en klimat- och kostnadseffektiv energirenovering med integrerade solceller.
Syftet med denna studie är att undersöka hur energilagring kan användas för hantering av
överskottsel från solcellerna, såväl som de ekonomiska och miljömässiga förutsättningarna för
1

energilagringen och för solcellsrenoveringen generellt. Detta utreds för ett typhus i Jönköping
med hjälp av teknisk modellering och optimeringsmodeller i Matlab kopplat till beräkningar i
Excel. Solelproduktionen simuleras i PVsyst.
1.1.1 Målsättning
Syftet är att tillhandahålla rekommendationer kring renoveringen med BIPV såväl som för
hanteringen av överskottselen och de ekonomiska förutsättningarna för de två energilagren.
Utifrån detta formulerades fyra mål.
1. Att göra en ekonomisk och miljömässig optimering av hur kombinationer av batterier
och värmelager kan användas för att hantera överskottsel från solceller.
2. Att göra en ekonomisk analys av lönsamheten för byggnadsintegrerade solceller som
renoveringsmöjlighet.
3. Utreda ytterligare faktorer som påverkar lönsamheten såsom gruppabonnemang för
byggnaden, byggnadens förutsättningar och inverkan från politiska styrmedel.
4. Utifrån optimeringen av den hanterade överskottselen utvärdera ekonomiska
förutsättningar för energilagringen.
1.2

Avgränsningar

Studien begränsas av den tillgängliga tiden för examensarbetet och utifrån det underlag som
tillhandahålls av framför allt fastighetsbolaget och elbolaget för typhuset. Relevanta
prisnivåer och förutsättningar uppskattas utifrån dagens kunskapsläge.
De ekonomiska beräkningarna kommer att avgränsas till fastighetsbolagens perspektiv och tar
inte hänsyn till ekonomiska förutsättningar för andra aktörer som elhandelsbolag, nätägare
och staten. Vinster för andra åtgärder som kombineras med renoveringen, såsom
energibesparing från ökad isolering och byte av fönster, såväl som ändrade hyresintäkter
genom exempelvis hyreshöjningar som en följd av renoveringen inkluderas inte i denna
studie. Energilagringen avgränsas till lagring på dygnsbasis och omfattar inte lagring mellan
säsonger.
Vad gäller tekniska beräkningar exkluderas skuggningens inverkan på solelproduktionen.
Dels är detta för att konceptet bygger på att det ska undvikas då sadeltaket ska placeras
ovanför installationer för ventilation etc. som annars kunde lett till skuggning. Dels är det för
att det relevanta för projektet är hantering av överskottsel, vilken kommer att ha störst
inverkan då ingen skuggning minskar den producerade effekten. Här bortses också från
förluster på grund av damm och nedsmutsning av modulerna samt snöfall, vilket kan vara
relevant för solpaneler med lägre lutning. Studien avgränsas också från att bedöma de
praktiska lösningarna för installationerna, exempelvis hur systemet ska kopplas ihop och hur
energilagren ska styras. För den tekniska lösningen berörs inte heller frågor som säkerhet,
brandskydd, klimatskal och fuktgenomsläpplighet då det bedöms gå utanför studiens ramar.
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2

Bakgrund

I bakgrunden beskrivs förutsättningarna för solceller som renoveringsåtgärd för
energieffektivisering av flerbostadshus samt ekonomi och gällande styrmedel och regelverk
för solcellsinstallationer i allmänhet. En kort bakgrund ges också till byggnadsintegrerade
solceller i synnerhet, byggnadens el- och värmebehov och problematiken med överskottsel
samt alternativen för energilagring. Slutligen ges en beskrivning av renoveringskonceptet i det
övergripande projektet Miljontak – takrenovering med solceller som studien bygger på.
2.1

Solceller som renoveringsåtgärd

Solenergi är en förnybar energikälla som har ett allt större fokus inom den politiska världen.
Det har också lagt fram som ett alternativ för energieffektivisering genom att minska den
tillförda energin i byggnaden. Nedan beskrivs politiska mål i Sverige och på EU-nivå som
relaterar till solenergi, solelens inverkan på byggnadens energiprestanda samt
förutsättningarna för solceller som renoveringsåtgärd.
2.1.1 Politiska mål
Sverige har sedan 1999 ett antal miljökvalitetsmål som utgör grunden för miljöpolitiken
(Naturvårdsverket, 2016). Ett av dessa är begränsad klimatpåverkan, vilket kräver minskade
utsläpp av koldioxid och därmed en minskad användning av fossila bränslen. I juni 2016
antogs en överenskommelse mellan fem av de politiska partierna i riksdagen med målet att
Sverige ska ha 100 % förnybar elproduktion år 2040 (Regeringskansliet, 2016). På uppdrag av
Sveriges regering har Energimyndigheten tagit fram en strategi för hur användningen av solel
ska kunna öka i Sverige och bidra till detta mål. Energimyndigheten menar att 5–10 % av den
totala elanvändningen ska kunna försörjas med solel (Energimyndigheten, 2016a).
Även på EU-nivå finns mål som relaterar till solenergi. Med de kända 20/20/20-målen
beslutade EU att medlemsstaterna skulle höja andelen förnybar energi till 20 %, minska
växthusgasutsläppen med minst 20 % och ha en 20 % minskad energianvändning till år 2020
(European Commission, 2016). Som ett steg för att uppnå dessa klimatmål antogs direktivet
2010/31/EU som specificerade krav på byggnaders energiprestanda, bland annat att alla nya
byggnader måste vara så kallade nära noll-energibyggnader (NNE-byggnader) år 2020. Målen
omfattas också av existerande byggnader som undergår en väsentlig renovering, antingen för
byggnaden som helhet eller för de delar av byggnaden som har renoverats.
EU:s direktiv omfattar alla medlemsstaterna, men det är upp till varje land att fastställa de
kostnadseffektiva minimivärdena för byggnadernas energiprestanda. I Sverige styrs detta
genom Boverket, myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende, och kan läsas
bland annat i Boverkets byggregler (BBR).
2.1.2 Energiprestanda
Ett viktigt begrepp för energiprestanda är den specifika energianvändningen. Detta är den
energi som, vid normalt brukande, under ett normalår behöver levereras till en byggnad
(kallad köpt energi) dividerat med arean i byggnaden som avses att värmas till mer än 10 °C,
kallad Atemp (BFS 2011:6, 9:12). Kraven på energiprestanda för flerbostadshus i Sverige
presenteras i Tabell 1. Vi kan se att maxvärdet för den specifika energianvändningen minskar
söderut i Sverige och att kraven skiljer sig åt beroende på uppvärmningssätt för byggnaden, då
en högre energianvändning tillåts för en annan uppvärmningsform än elvärme. Definitionen
för en elvärmd byggnad är här då den installerade eleffekten för uppvärmning är större än 10
W/m2 Atemp (Boverket, 2014b). Den specifika energianvändningen används vid
energideklarationer och även för att visa på energibesparingen vid renovering.
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Tabell 1. Krav på specifik energianvändning för flerbostadshus enligt BBR med elvärme eller
annat uppvärmningssätt och för de olika zonerna (kWh/m2 Atemp och år).

Uppvärmningssätt Zon I

Zon II

Zon III

Zon IV

Annat än elvärme

115

100

80

75

Elvärme

85

65

50

45

2.1.3 Energirenovering med solceller
I stort sett alla nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige installeras på byggnader (Lindahl,
2015), trots detta finns fortfarande stor outnyttjad potential. Att kombinera planerade
renoveringar med energieffektivisering har varit en utgångspunkt i utredningar av Boverket
och Energimyndigheten för att ta fram nationella strategier i energieffektivisering (Boverket
& Energimyndigheten 2015). Då den producerade solelen minskar behovet av köpt energi i
byggnaden är det också möjligt att minska en byggnads specifika energianvändning med
solceller. Det kräver dock att solcellerna är placerade på huvudbyggnad, uthus eller
byggnadens tomt (BFS 2016:12, 2 kap 5 §). Särskilt för flerbostadshus ger solenergin bra
möjligheter att uppnå målen för energiprestanda vid renovering eftersom dessa oftast har
behov av fastighetsel och tappvarmvatten året runt (Wahlström, Dalenbäck, Paradis, &
Winkler, 2012).
Att använda solel för energieffektivisering i samband med renovering är en åtgärd med stor
klimatnytta i Sverige (Larsson, Stridh, & Karlsson, 2014). Detta beror på att Sveriges elnät är
sammankopplat med Europas och en minskning av elanvändningen här ger en minskning sett
till marginalelen, vilket i allmänhet är fossileldade kraftverk (Sköldberg, Unger, & Olofsson,
2006). En effektivisering med avseende på värme innebär ofta en minskad användning av
fjärrvärme, vilket är en vanlig uppvärmningsform inte minst i flerbostadshus. Då fjärrvärme
till stor andel produceras med biobränslen, avfallsförbränning och överskottsvärme från
industrier (Energimyndigheten, 2015) är klimatnyttan från besparingen jämförelsevis
begränsad. Den leder dessutom ofta till ett ökat elbehov exempelvis med användning av
värmepumpar eller värmeväxlare vilket då ger en motsatt inverkan på koldioxidutsläppen.
Genom att minska elbehovet verkar solenergi som renoveringsåtgärd därmed mot de politiska
målen i Sverige och EU, både genom att minska koldioxidutsläppen och att verka som
energieffektivisering.
För att användningen av solenergi ska öka krävs att det är ekonomiskt lönsamt.
Investeringskostnaden för solceller har tidigare varit mycket hög men har på senare tid
minskat kraftigt (Lindahl, 2015). Som en följd av de politiska målen finns också styrmedel
som verkar för en ökad lönsamhet för solceller.
2.2

Ekonomi och styrmedel för solceller

Lönsamheten för solceller som investering påverkas av inkomsterna och kostnaderna under
livstiden, vilket beskrivs generellt för en solcellsanläggning nedan. Nedan beskrivs också
politiska styrmedel och regelverket som påverkar lönsamheten för solceller.
2.2.1 Inkomster från elproduktion
En viktig ”inkomst” för producenter av solel är besparingen av den använda elen i fastigheten,
då elpriset i allmänhet är högre än produktionskostnaden för solel. Detta har värdet av priset
på köpt el. Inköpspriset för el i Sverige utgörs av tre huvudsakliga delar; elhandelspris,
elnätsavgift samt statliga skatter och avgifter. Som slutanvändare är alltså inte priset på el
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enbart det pris som elen säljs för på elmarknaden. Med olika elavtal betalas olika avgifter till
elhandelsbolaget respektive elnätsbolaget, vilket innebär att elpriset varierar på olika platser
och för olika elanvändare.
Elhandelspriset bygger på det så kallade spotpriset. Detta bildas på elmarknaden Nord Pool,
där producenter, elhandelsföretag och vissa användare lägger bud och handlar med elenergi i
de nordiska och baltiska områdena (Nord Pool, u.å.). Försäljningen sker på timbasis fram till
kl 12 dagen innan elen ska användas och priset sätts för marginalelen, det vill säga den
dyraste elen som ändå kommer att bli köpt och producerad. Det är detta pris som kallas
spotpriset. Spotpriset förväntas öka något framöver (Energiföretagen, 2017b).
Elhandelsföretagen köper upp el på spotmarknaden och säljer till sina kunder, som på så vis
också påverkas av spotpriset via rörliga elavtal. Vanligtvis betalar inte kunderna för elen
utifrån spotpriset precis då elen används utan för ett medelvärde för spotpriset per månad,
vilket då används som pris för hela kundens användning oavsett när uttaget äger rum. Det
finns dock för flera elhandelsbolag också möjlighet till rörliga avtal även på timbasis. På
spotpriset läggs en vinst till elhandelsföretaget. Till elhandelsföretaget betalas också ett
uttagsabonnemang. Detta kan utgöras av ett säkringsabonnemang, då priset på abonnemanget
beror på huvudsäkringens storlek, eller ett effektabonnemang, då priset utgörs av en fast del
och en del som prissätts efter det högsta effektuttaget varje månad. För stora säkringsstorlekar
används i allmänhet effektabonnemang.
En annan del av elpriset utgörs av en nätavgift, vilket betalas till elnätsägaren för det nät som
användaren är inkopplad på. Nätavgiften baseras också på hushållets elanvändning då det
vanligen sätts utifrån mängden el som har överförts på nätet.
En del av elpriset är också statliga styrmedel. Elenergi är beskattat med både energiskatt och
moms, vilket ytterligare höjer elpriset. Dessutom läggs elhandelsbolagens pris för elcertifikat
på inköpspriset på el, vilket innebär att det i slutändan är konsumenterna som betalar för
elcertifikaten. Enligt lagförslag kommer energiskatten att höjas från 29,5 öre/kWh till 32,5
öre/kWh den 1:a juli 2017 och med ytterligare 1,2 öre/kWh den 1:a januari 2019
(Finansdepartementet, 2016). Eftersom både spotpriset och energiskatten förväntas öka är det
sannolikt att elpriset också totalt sett kommer att öka framöver.
Det finns också möjlighet till inkomster för solelproducenter genom att mata ut överskottselen
som inte kan tas tillvara i byggnaden på elnätet. Ersättningen varierar mellan vilket bolag som
köper den inmatade elen, men ofta fås en ersättning motsvarande det aktuella spotpriset.
Elbolagen måste utöver detta också betala ut en ersättning för nätnyttan då den lokala
produktionen minskar förlusterna på nätet (SFS 1997:857, 3 kap 15 §). Solelen får dock
fortfarande ett mindre värde än inköpspriset på el då det för denna läggs på ytterligare
kostnader enligt ovan.
2.2.2 Kostnader
Vad gäller kostnader för en solcellsanläggning krävs givetvis en investering för att betala
materialet och installationen för solcellsanläggningen. Det finns dock även andra kostnader än
investeringskostnaden som kan påverka en anläggnings lönsamhet. Vad gäller själva
anläggningen tillkommer kostnader under anläggningens livstid för underhåll och för att
ersätta delar med kortare livstid än solcellerna. Underhållsbehovet är i allmänhet lågt för
solcellsanläggningar; med en viss lutning för solpanelerna ger snötäckning inte så stora
förluster och regnskurar sköljer bort eventuell nedsmutsning. Delar som kan behöva ersättas
är växelriktaren som omvandlar likströmmen i solcellerna till växelström och eventuella
batterier i anläggningen.
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För en solcellsanläggning tillkommer också en kostnad för inmatningsabonnemang som
betalas till nätägaren för att få mata in el på deras nät. För den som är mikroproducent enligt
ellagens definition har dock inte nätägaren rätt att ta betalt för inmatningen (SFS 1997:857, 4
kap 10 §). Denna definition kräver att säkringsabonnemanget är högst 63 A och att därför
inmatningseffekten ligger på högst 43,5 kW. Vid installation av en solcellsanläggning kan
också elmätaren behöva bytas då denna ska kunna läsa av strömmen i båda riktningarna. För
en produktionsanläggning på högst 1500 kW är det nätkoncessionshavaren och inte
producenten som betalar om elmätaren behöver bytas vid installationen (SFS 1997:857, 3 kap
14 §).
2.2.3 Investeringsstöd
För att öka lönsamheten för den som ska bygga en solcellsanläggning genom att minska
investeringskostnaden finns ett investeringsstöd, där regeringen har avsatt 390 miljoner
kronor varje år 2017-2019 (Energimyndigheten, 2016f). Stödet är på maximalt 30 % av
kostnaden för företag och 20 % för övriga och ges för alla typer av nätanslutna solcellssystem.
Detta är begränsat till maximalt 1,2 miljoner kr per solcellssystem och de stödberättigade
kostnaderna till maximalt 37 000 kr plus moms per installerad kWp. Det har varit mycket
populärt, därför finns många i kö till stödet som är rambegränsat.
2.2.4 Elcertifikat
Solenergi är ett förnybart energislag och är därmed berättigat till elcertifikat, vilket ger en
ökad inkomst för anläggningar. Elcertifikatsystemet är marknadsbaserat och bygger på att
elproducenter tilldelas ett elcertifikat för varje MWh producerad förnybar energi och att
elleverantörer samt vissa elintensiva industrier och elanvändare har en kvotplikt för
elcertifikat. Baserat på detta säljs elcertifikaten efter utbud och efterfrågan på handelsplatsen
Svensk Kraftmäkling. Nya anläggningar har rätt till elcertifikat i 15 år, men som längst till
2035 då systemet går ut (Energimyndigheten, 2016d). Elcertifikat kan fås för all producerad
energi, både den egenkonsumerade och den som matas ut på nätet. För att de ska fås för all
producerad solel behövs en ny mätare installeras direkt efter solcellsanläggningen, vilket ger
extra kostnader. Därför finns också alternativet att endast hantera elcertifikat från
överskottselen som redan har en elmätare vid inmatningspunkten till elnätet.
Fastighetsägare som använder egenproducerad solel kan förutom att sälja elcertifikat också bli
kvotpliktiga som elanvändare, vilket innebär att de själva måste inneha elcertifikat. Detta
gäller då de har en elproduktionsanläggning är på mer än 50 kW och producerar mer än
60 000 kWh per beräkningsår som producenten använder själv (SFS 2011:1200, 4 kap 1 § 2).
Kvotplikten beräknas då på den mängd solel som fastighetsbolagen har använt med hjälp av
kvotnivån. Kvotnivån varierar årligen och har fastställts till och med 2035 enligt
Energimyndigheten (2016c).
2.2.5 Ursprungsgarantier
Ursprungsgarantier är, som namnet antyder, garantier för hur en viss mängd el har
producerats. Elproducenten får ursprungsgarantierna per MWh från staten och kan sälja dessa
på en öppen marknad, till exempel till elhandelsbolag. Ursprungsgarantier kan fås för alla
energislag och kräver inte att några speciella förutsättningar uppfylls. Likt elcertifikat kan
ursprungsgarantier fås för antingen hela solelproduktionen eller enbart överskottselen
beroende på var mätaren sitter. Volymen ursprungsgarantier är fortfarande låg och det finns
därför inte ett motsvarande spotpris för dessa. Ännu uppskattas deras värde också vara lågt
(Stridh, Yard, Larsson, & Karlsson, 2014b).
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2.2.6 Skattereduktion
För solelen som matas ut på elnätet är det sedan den 1 januari 2015 möjligt att få
skattereduktion (Skatteverket, u.å.-b). Skattereduktionen ligger på 60 öre per kWh med en
maxgräns på 18 000 kronor per år vilket alltså motsvarar 30 MWh per år. För att ha rätt till
skattereduktionen måste solcellsägaren vara mikroproducent enligt skattelagens definition,
vilket alltså inte är lika som ellagens definition. För att uppfylla detta måste
solcellsanläggningen ha samma anslutningspunkt som uttagsabonnemanget, säkringen i
anslutningspunkten får inte överstiga 100 A och producenten måste ha anmält till
nätkoncessionshavaren att förnybar el framställs och matas in i anslutningspunkten.
2.2.7 Undantag från energiskatt
Det finns också ett undantag för energiskatt för solcellsanläggningar. Denna innebär att solel
framställd i en anläggning på maximalt 255 kWp installerad solcellseffekt inte är skattepliktig
(SFS 1994:1776, 11 kap 2 §). Skatteplikten gäller då på all den egenproducerade elen, även
egenanvändningen, vilket är något som bromsar solelmarknaden. Tidigare har producenter
med anläggningar på flera byggnader som tillsammans överstiger 255 kW blivit
skattepliktiga, vilket har blivit mycket kritiserat. Riksdagen har dock nyligen beslutat att
producenter med flera mindre solcellsanläggningar som tillsammans uppgår till 255 kW eller
mer kommer att ha en skattenivå på 0,5 öre/kWh istället för nuvarande 29,5 öre/kWh från den
1:a juli 2017, vilket är ett första steg för att på sikt helt avskaffa energiskatten på solel som
framställs i små anläggningar på den plats där elen förbrukas (Riksdagsförvaltningen, 2017).
Fastighetsägare med solceller säljer sin överskottsel på nätet räknas som näringsidkare och
blir skattskyldiga, oavsett installerad effekt eller mängden såld el (J. Öhnell, personlig
kommunikation, 2017-04-05). Skattskyldig, till skillnad från skattepliktig, innebär att
fastighetsbolaget måste anmäla till Skatteverket och deklarera energiskatt för all el som köps
in, vilket ger upphov till en större administrativ börda för fastighetsbolaget.
2.2.8 Moms
För företag i allmänhet redovisas en mervärdesskatt på omsättningen, kallad moms, då
företagen tar in moms på sin försäljning och får avdragsrätt på sina inköp vilket innebär att
företaget får tillbaka momsen de betalat. Små företag, exempelvis solelproducenter, med en
total momspliktig försäljning på maximalt 30 000 kronor exklusive moms under ett
beskattningsår är befriade från att momsregistrera sig (Skatteverket, u.å.-a), något som är till
för att underlätta administrationen för mindre verksamheter. För fastighetsbolag är
uthyrningen normalt inte momspliktig (SFS 1994:200, 3 kap 2 §), dock kommer även denna
att räknas in i underlaget för de 30 000 kronorna (9 d kap 3 § 3). Detta innebär att
fastighetsbolaget alltså inte redovisar moms för hyror men blir momspliktiga för försäljning
av solelen, och deras verksamhet kommer alltså att ha en momspliktig och en momsbefriad
del. Om all producerad solel säljs på nätet kommer solcellsinstallationen fullt ut att räknas i
den momspliktiga verksamheten, vilket innebär att momsen för installationen och kostnaderna
för solceller kan dras av och företagets kostnader blir mindre. Om fastighetsbolaget däremot
använder en del av elen själva och säljer överskottsel anses installationskostnaderna höra till
uthyrningsverksamheten för en stadigvarande bostad, där fastighetsbolaget inte har
avdragsrätt för moms (SFS 1994:200, 8 kap 9 §). Fastighetsbolaget kan inte heller dra av
moms på köpt el då tillhandahållande av el räknas in i den undantagna skatteplikten för
uthyrning i 3 kap 2 §. Fastighetsbolaget kommer i detta fall därför som vanligt för den
momsfria delen betala moms på sina inköp men inte ta in moms på sina övriga inkomster. De
tar enbart in moms på försäljningen av överskottsel, vilket betalas in till Skatteverket och
därför inte påverkar fastighetsbolagets ekonomi.
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Eftersom fastighetsbolaget då det säljer överskott blir skattskyldig och måste administrera sin
energiskatt kommer det att själv hantera energiskatten på den köpta elen. För ett ickeskattskyldigt fastighetsbolag faktureras energiskatten av elhandelsbolaget, vilket innebär att
de kommer att lägga på moms på energiskatten. Med skattskyldigheten kommer istället
fastighetsbolaget att själva deklarera energiskatten och denna moms uteblir. Det kan därmed
finnas en ekonomisk vinst för fastighetsbolaget med att vara skattskyldig, vilket också följer
på att sälja solel.
I Tabell 2 ges en sammanställning av de statligt styrda inkomsterna för solelproduktion samt
kraven som de måste uppfylla för att få dem. Vi kan se att styrmedlen är mest fördelaktiga för
mindre solcellsanläggningar.
Tabell 2. Sammanställning av de statligt styrda inkomsterna för solel och kraven som måste
uppfyllas.

Inkomst

Krav

Ersättning för nätnytta

Försäljning på elnätet

Investeringsstöd

Nätansluten anläggning

Elcertifikat

Förnybar elproduktion

Ursprungsgarantier

-

Skattereduktion

Samma anslutningspunkt som uttagsabonnemanget
Max 100 A huvudsäkring
Fås för max 30 MWh per år

Undantag från energiskatt

2.3

Max 255 kW toppeffekt

Byggnadsintegrerade solceller

Traditionellt sett har solpaneler på byggnader installerats i efterhand och därmed blivit en
extern del till byggnaden som inte ingår i byggnadens design. Detta kallas
byggnadsapplicerade solceller (BAPV, eng. building applied photovoltaics), som alltså
appliceras utanpå byggnaden. Byggnadsintegrerade solceller (BIPV, eng. building integrated
photovoltaics) avser istället solceller som integreras i byggnaden. Här definieras BIPV i linje
med en Elforsk-rapport av van Noord (2010) som att solcellerna utöver funktionen
elproduktion också ska uppfylla en byggnadsteknisk funktion. Detta innebär att solcellerna
potentiellt kan ersätta andra material, vilket ger besparingar i både kostnader och
naturresurser. För BIPV på tak är funktionen ofta att solcellerna utgör en del av klimatskalet.
Fördelar med BIPV är dels besparingar genom att ersätta traditionella byggmaterial med
solceller, vilket gör byggnaderna mer resurseffektiva och minskar deras miljöpåverkan. Det
sparade materialet innebär också att kostnaderna för installationen potentiellt minskar, enligt
James, Goodrich, Woodhouse, Margolis, & Ong (2011) kan det vara 10 % billigare med
BIPV än vanliga installationer. En annan fördel är att de kan integreras på ett bättre sätt som
en del av byggnadens design och skapa en mer estetiskt tilltalande lösning. Det är möjligt
både att lyfta fram solcellerna eller låta dem smälta in och det skapar också möjligheter till
moderna lösningar som en ny typ av material. Kylili & Fokaides (2014) menar att det finns en
allt starkare konsensus om att BIPV kommer att utgöra ryggraden i EU:s mål om NNEbyggnader 2020.
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Idag utgörs BIPV av en nästan försumbar andel av svenska solcellsanläggningar. Det finns
idag produkter för BIPV, men de har inte ännu inte standardiserats och etablerats väl på
marknaden vilket innebär att det i praktiken behövs speciallösningar för varje fall. För att
förbättra förutsättningarna för BIPV krävs därför utveckling av mer flexibla lösningar och
internationella standarder, såväl som kunskapsspridning och bättre kommunikation mellan
aktörer (Farkas m.fl., 2013).
2.4

Byggnaders el- och värmebehov

För energirenoveringar av byggnader finns två behov att rikta in sig på, elbehovet och
värmebehovet. Elbehovet i flerbostadshus kan delas upp i två delar: fastighetsel och
hushållsel. Fastighetselen utgörs av el från allmänna utrymmen, såsom belysning i trapphus
och el till tvättstugor. Hushållselen är el som används i lägenheterna. För solcellsanläggningar
på flerbostadshus används solelen i allmänhet enbart till fastighetselen eftersom hushållen har
egna elabonnemang. Med gruppabonnemang för hela fastigheten är det möjligt för
fastighetsbolaget att hantera elabonnemang även för lägenheterna, vilket innebär att solelen då
också kan användas till hushållselen.
I Sverige finns ett uppvärmningsbehov i byggnader stora delar av året, vilket följer både ett
årligt och ett dagligt mönster. I hushåll finns också behov av värme till tappvarmvatten som
följer dagliga cykler med användningstoppar på morgonen och kvällen. I denna rapport
används termen värmebehov för att inkludera både uppvärmning, tappvarmvatten (TVV) och
husets varmvattencirkulation (VVC). I flerbostadshus är fjärrvärme det vanligaste
energislaget för uppvärmning (Energimyndigheten, 2015). Då finns oftast en gemensam
värmecentral för byggnadens värmeförsörjning.
Energirenovering syftar ofta till att minska värmebehovet, där två alternativ är värmepump
och värmeväxlare. Dessa beskrivs kort nedan.
2.4.1 Värmepump
Värmepumpar utgör ett sätt att tillföra energi till uppvärmning genom att utnyttja en
temperaturskillnad mellan en värmekälla och en värmesänka. Värmekällan kan vara
exempelvis ventilationsluft (frånluftsvärmepump) eller värme från berggrunden
(bergvärmepump). De fungerar genom att ett köldmedium cirkulerar i ett rörsystem där det
förångas med energi från värmekällan, en kompressor höjer trycket, värmen avges för
uppvärmning i en kondensor och trycket återställs med en expansionsventil (Svenska Kyl &
Värmepumpföreningen, 2017). Förutom värmekällan behövs därför också elektrisk energi
tillsättas. Värmen levereras till ett vattenburet värmesystem.
Hur effektiv värmepumpen är anges med en värmefaktor, COP. Denna anger hur mycket
värme, Evärme, som fås från värmepumpen i förhållande till den tillförda elen, Eel. Detta
beräknas alltså via
𝐸𝑣ä𝑟𝑚𝑒 = 𝐶𝑂𝑃 ∙ 𝐸𝑒𝑙

(1)

För att värmepumpen ska ha så hög värmefaktor som möjligt måste det finnas tillräckligt med
energi i värmekällan. För en frånluftsvärmepump begränsas detta av energimängden i
frånluften, vilket beror på temperaturen, flödet och luftens relativa fuktighet (RF).
2.4.2 Värmeväxlare
Värmeväxlare levererar energi till byggnaden genom att återvinna värme från frånluften till
tilluften i ventilationssystemet (FTX). De använder då den uppvärmda frånluften för att värma
den kalla utomhusluften till byggnaden. Med ett FTX-system återvinns mellan 50-80 % av
den värme som behöver tillföras luften (Svensk Ventilation, u.å.-a), verkningsgraden skiljer
9

sig mellan de olika typerna av värmeväxlare. Med en luft-luft-värmeväxlare återförs värmen
direkt till tilluften utan att gå genom ett vattenburet värmesystem.
2.5

Hantering av överskottsel

Solelproduktion som inte momentant kan tas tillvara i byggnaden matas in på elnätet och
kallas överskottsel. Eftersom priset på el som säljs på nätet är lägre än priset på köpt el
kommer överskottselens värde att påverka investeringens ekonomi, och det kan också
potentiellt leda till problem med spänningsförändringar och överbelastningar på elnätet
(Walla, 2012). Energilagring utgör ett sätt att öka egenanvändningen av solel genom att flytta
konsumtionen i tiden, vilket därmed både minskar behovet av köpt energi då egenproducerad
energi kan användas i större utsträckning i byggnaden och minskar mängden överskottsel som
matas in på elnätet.
Olika typer av energilagring är lämpliga vid olika applikationer beroende på exempelvis
tidsspannet för lagringen, kapaciteten och det möjliga effektuttaget. I denna studie avses
energilagring på kort sikt inom en dag, då detta verkar för att balansera ut effekttoppar som
uppstår. I detta tidsperspektiv är batterier och värmelagring i en ackumulatortank möjliga
alternativ, vilket beskrivs nedan.
2.5.1 Batterier
Batterier är en form av kemisk energilagring som kan användas i koppling till
solcellsanläggningar. I en översiktsartikel av Luthander, Widén, Nilsson, & Palm (2015)
visades att batterilagring med en kapacitet på 0,5–1 kWh per installerad kW solpaneler i
många studier ökade egenanvändningen av solel med 13–24 procentenheter. Batterier är
lämpliga då denna studie avser lagring på dygnsbasis, eftersom dessa har hög
omvandlingsverkningsgrad och under denna tid inte hinner självurladdas (Chen m.fl., 2009).
Batterierna återför energin i form av el som då kan användas för att täcka elbehovet.
Litium-jonbatterier är en familj av batterikemier med en katod av litierad metalloxid och en
anod av till exempel porös grafit (Energy Storage Association, 2017). Dessa har högre
kostnad jämfört med till exempel bly-syrabatterier, men deras höga
omvandlingsverkningsgrad på nästan 100 % och långa livslängd gör de fördelaktiga i dessa
applikationer (Chen m.fl., 2009).
Lönsamheten för batterier beror av investeringskostnaden, som ofta kan vara hög. Priset har
dock sjunkit för batterier och förväntas att minska ytterligare framöver (Cole, Marcy,
Krishnan, & Margolis, 2016). Lönsamheten påverkas också av hur mycket egenanvändningen
kan ökas och därmed besparingen av köpt el. Det finns dessutom fler möjliga funktionaliteter
för batterier än den ökade solelanvändningen både för elnätet och för kunden där den största
nyttan fås då batterierna kopplas in hos kunden själv, vilket beskrivs av Fitzgerald, Mandel,
Morris, & Touati (2015). Det är därför möjligt att öka lönsamheten hos batterier genom att
använda ytterligare funktionaliteter.
2.5.2 Värmelager
Enligt avsnitt 2.4 finns det ett behov av värme året runt. Genom att använda en värmepump
eller en elpatron, då värme bildas med resistans, finns möjlighet att använda solel för att bidra
till försörjningen. Eftersom solelproduktionen är störst mitt på dagen medan värmebehovet
har effekttoppar på morgonen och kvällen finns det en tidsförskjutning mellan behov och
tillförsel av energi. Genom att komplettera med lagring skulle solel kunna täcka en större del
av värmebehovet för hushåll.
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I värmelager lagras energin i form av värme genom att öka temperaturen hos värmemediet i
en ackumulatortank. Kapaciteten hos lagret beror på vilka temperaturer lagret tillåts variera
mellan samt volymen av mediet. Lagret laddas genom att värme tillförs från en annan
värmekälla, genom att omvandla elenergi till värme via en resistans eller genom att använda
el i en värmepump som levererar värme, och urladdas till ett värmebehov. Med
solelproduktion kommer överskottselen framför allt att produceras på sommaren då behovet
av uppvärmning är lågt, därför kommer det i praktiken att användas för TVV eller VVC.
Värmelager används inte i kombination med värmeväxlare eftersom dessa inte har ett
vattenburet värmesystem.
2.6

Projektet Miljontak – takrenovering med solceller

Miljonprogrammet var ett program av den svenska regeringen mellan 1965 och 1974 för att
avhjälpa bostadsbristen i mitten av 60-talet med målet att bygga en miljon nya bostäder på tio
år (Boverket, 2014a). Många bostäder byggdes enligt ett standardiserat koncept med statliga
subventioner, och dessa flerbostadshus kallas ibland miljonprogramsbostäder. På grund av att
byggdelarnas tekniska livslängd går mot sitt slut finns nu ett renoveringsbehov i en stor del av
beståndet, vilket 2012 uppgick till ca 600 000 lägenheter i flerbostadshus (Formas, 2012).
Eftersom denna renovering ändå måste äga rum skulle den kunna kombineras med
energieffektiviserande åtgärder, exempelvis med implementering av solceller. En grov
skattning är att om taken på de 600 000 miljonprogramslägenheter som är i behov av
renovering försågs med solceller skulle det kunna bidra med omkring 1 TWh el per år (SP
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 2015). I projektet Miljontak – takrenovering med
solceller, som leds av Rise och där Solkompaniet deltar, utreds nu möjligheten för ett koncept
med byggnadsintegrerade solceller som energirenovering.
Konceptet utgår ifrån att plana tak på flerbostadshus byggs över med ett sadeltak med,
möjligen prefabricerade, byggnadsintegrerade solceller som därmed också kan försörja
byggnaden med elproduktion. Med sadeltaket kringgås problemet med uppstickande föremål
på taket vilket kan ge skuggning av solcellerna, och det är dessutom möjligt att få ett
vindsutrymme som kan kompletteras med andra energieffektiviserande installationer. Inom
projektet utreds två alternativ, det första då renoveringen inkluderar en värmeväxlare och ett
batterilager och det andra med frånluftsvärmepump och kombination av värmelager och
batterilager. Med byggnadsintegrerade solceller motiveras att taket täcks helt med solceller
eftersom dessa kommer att ersätta annat takmaterial och på så vis spara kostnader och
resurser. Det ger också stor klimatnytta sett till renoveringen att maximera produktionen av
förnybar el genom att täcka hela taket.
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3

Metod och modell

Nedan beskrivs metoden för studien samt modellen som har använts för simuleringarna. Först
presenteras fallstudien med de fyra fallen som utretts.
3.1

Fallstudie

Simuleringarna delades upp i fyra fall, vilka beskrivs i Tabell 3. Basfallet valdes som en
konventionell renovering med takpannor då detta anses vara utgångspunkten för
flerbostadshus i miljonprogrammet på grund av renoveringsbehovet. Fall 1 valdes för att visa
på förutsättningarna för BIPV-konceptet utan ytterligare installationer. Fall 2 och 3 motsvarar
renoveringskoncepten enligt projektet Miljontak – takrenovering med solceller och inkluderar
två vanligt förekommande installationer vid energirenovering; värmeväxlare respektive
värmepump. En utförligare beskrivning av varje fall följer nedan.
Tabell 3. Fallen som har simulerats i studien.

Fall

Beskrivning

Basfall

Konventionell renovering utan solel eller lagring

Fall 1

BIPV utan andra installationer

Fall 2

BIPV med FTX-system och batterier

Fall 3

BIPV med värmepump, batterier och värmelager

3.1.1 Fall 0
I basfallet, eller fall 0, antogs att ingen solcellsinstallation inkluderas i renoveringen utan att
taket renoveras konventionellt med takpannor, vilket anses som utgångspunkten för
flerbostadshus i miljonprogrammet eftersom det finns ett nära förestående renoveringsbehov.
Elbehovet i byggnaden utgörs enbart av köpt el och värmebehovet av köpt fjärrvärme.
Systemets energibalans presenteras i Figur 1.

Figur 1. Systemets energibalans i basfallet.
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3.1.2 Fall 1
Fall 1 representerar enbart installationen av de byggnadsintegrerade solcellerna utan några
kompletterande tekniska installationer. Här kan solelen användas till att försörja elbehovet i
byggnaden direkt och minska behovet av köpt el eller att säljas på nätet. Systemets
energibalans presenteras i Figur 2.

Figur 2. Systemets energibalans för fall 1 utan installation av värmeåtervinning eller
energilagring.

3.1.3 Fall 2
I fall 2 kompletterades BIPV-konceptet med en installation av ett FTX-system och ett
batterilager. I detta fall kan solelen användas för att förse byggnadens elbehov både direkt
eller via batterilagring alternativt säljas på elnätet. FTX-systemet ger ett minskat värmebehov
och ökat elbehov, vilket inkluderades i energiberäkningarna i modellen. Systemets
energibalans presenteras i Figur 3.
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Figur 3. Systemets energibalans för fall 2 med FTX-system och batterier.

3.1.4 Fall 3
I fall 3 kompletterades BIPV-konceptet med installation av ett batterilager, en
frånluftsvärmepump och en ackumulatortank för varmvatten i vindsutrymmet. Solelen kan här
dels användas för att förse byggnadens elbehov, antingen direkt eller via batterilagring. Den
kan också användas till att förse värmepumpen med el och värma upp vatten som i första hand
förser byggnadens värmebehov momentant. Eftersom värmepumpen levererar energin till ett
vattenburet värmesystem motiveras installation av ett värmelager, då vattnets temperatur i en
ackumulatortank tillåts variera och värme kunde lagras till att användas senare. Även ett
specialfall då värmen förses via elpatron istället för värmepump undersöktes, då elpatronen
kan användas både till momentant behov och till lagring. Slutligen kan solelen även här säljas
på elnätet. Systemets energibalans presenteras i Figur 4.
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Figur 4. Systemets energibalans för fall 3 med batterier, värmepump, elpatron och värmelager.

3.2

Ekonomisk analys

För den ekonomiska analysen användes nettonuvärdet som mått på lönsamheten för de olika
fallen med BIPV-renovering. För analysen av lönsamheten för solelen jämfört med värdet vid
egenanvändning och försäljning samt för att utvärdera de ekonomiska förutsättningarna för
energilagring användes en LCOE (eng. Levelized Cost of Energy) för produktionskostnaden.
För de ekonomiska beräkningarna avses den konventionella renoveringen som ett basfall där
nettonuvärdet sattes till 0. För detta basfall sker enbart en investering i det nya taket, vilket på
grund av det förestående renoveringsbehovet har antagits vara nödvändigt och inte relevant
för att undersöka lönsamheten för solcellerna som renoveringsåtgärd. Kostnaden för den
konventionella renoveringen betraktades därför som en alternativkostnad och subtraherades
från investeringskostnaderna i fallen med BIPV-renovering. Endast merkostnaden för de olika
fallen har alltså använts som indata. Kostnader för värmepumpen och FTX-systemet
inkluderades inte i de ekonomiska beräkningarna, utan sågs som möjliga extra
effektiviseringsåtgärder som bär sina egna kostnader och jämförs som alternativ till varandra.
Fasta kostnader för exempelvis abonnemang som är lika i alla fall tas inte heller hänsyn till i
ekonomiska beräkningar. Utifrån basfallet är också utgångspunkten att hela elbehovet utgörs
av köpt el och hela värmebehovet av köpt fjärrvärme. Detta innebär att köpt el och värme i
fallen med BIPV-renovering kommer att ha värdet 0 kr, eftersom det inte gör någon skillnad
jämfört med basfallet. Sparad el och sparad värme kommer däremot att ses som en inkomst
med värdet hos den köpta elen respektive värmen.
3.2.1 Nettonuvärde
Nettonuvärdet (NNV) representerar ett absolut mått på lönsamheten under investeringens
avskrivningstid. Detta ger värdet i kronor för alla inkomster och utgifter beräknat till dagens
datum som sedan jämförs med investeringskostnaden. Om NNV är positivt innebär det att
investeringen har varit lönsam, medan ett negativt NNV innebär att investeringen går med
förlust. För detta används kalkylräntan, r, som kravet på investeringens avkastning och
kostnadsflödet, C, för varje år under investeringens livslängd, n. NNV beräknas då enligt
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3.2.2 Produktionskostnad solel
LCOE är ett mått på produktionskostnaden för elproduktion i kr/kWh och anger hur mycket
det kostar att producera 1 kWh av ett visst kraftslag. Detta kan därför användas för jämförelse
med priset på el för att undersöka lönsamheten för kraftslaget. För solenergi i synnerhet kan
LCOE beräknas med hjälp av investeringskostnaden Cinvest, driftskostnader CO&M,
residualvärde Presidual, elproduktionen år 1 Eprod,year 1, degraderingshastighet d, kalkylräntan k
och livslängden n med följande ekvation (Stridh, Yard, Larsson, & Karlsson, 2014a)
𝐿𝐶𝑂𝐸 =

𝐶𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡 +𝑛∙𝐶𝑂&𝑀 −𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙
∑𝑛
𝑖=1(

𝐸𝑝𝑟𝑜𝑑,𝑦𝑒𝑎𝑟 1 ∙(1−𝑑)𝑖−1
(1+𝑘)𝑖

(3)

)

Genom att ansätta residualvärdet 0 och försumma degradering förenklas ekvationen till
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Det är denna förenklade ekvation som har använts i denna studie.
3.2.3 Produktionskostnad och värde för batterier
För batterierna beräknades produktionskostnaden motsvarande en LCOE, vilket där
motsvarade de totala kostnaderna under livstiden fördelat över det antal kWh som har lagrats.
Med investeringskostnaden Cinvest, driftskostnaden CO&M, livslängden n, sparad el Esparad samt
kalkylräntan k ges denna enligt
𝐶𝑝𝑟𝑜𝑑,𝑏𝑎𝑡𝑡 =
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På detta sätt beräknades då kostnaden per kWh för varje nytt batteri i förhållande till hur
mycket el det sparar och tar också hänsyn till batteriets livslängd.
Värdet för att hantera solel genom att spara el via batterier beräknades med hjälp av priset på
sparad el, Pel, och den beräknade produktionskostnaden. Värdet för att spara el via batterilager
fås då som den del av priset som överstiger kostnaden enligt
𝑃𝑠𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑 𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑡𝑡 = 𝑃𝑒𝑙 − 𝐶𝑝𝑟𝑜𝑑,𝑏𝑎𝑡𝑡

(6)

3.2.4 Produktionskostnad värmelager
På samma sätt som för batterierna beräknades en produktionskostnad motsvarande en LCOE
för värmelager enligt
𝐶𝑝𝑟𝑜𝑑,𝑡ℎ𝑠𝑡 =
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För värmelagret används inte den slutligt sparade värmen i beräkningen för Esparad, utan den el
som har använts via värmepump och elpatron för att spara el. Detta är för att göra
produktionskostnaden jämförbar med produktionskostnaden för batterilager, och följaktligen
värdet för den hanterade solelen via värmelager jämförbart med värdet för elbesparing via
batterilager samt värdet vid försäljning.
Värdet för hanteringen av solelen genom värmelager beräknades utifrån priset på värme via
värmepump respektive elpatron och den beräknade produktionskostnaden. Här fås alltså två
olika värden för att använda solel till att spara värme genom värmepump eller elpatron. För att
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förenkla används samma produktionskostnad till de två beräkningarna och alltså inte en
uppdelning för hur stor del av den hanterade elen som har använts till värmepump respektive
elpatron, därför kan detta ses som en representation av solelens värde när båda möjligheterna
existerar eftersom optimeringen redan genomförts. Värdet för hantering av solel genom
värmebesparing via elpatron beräknas då med produktionskostnaden och priset på värme
Pvärme enligt
𝑃𝑠𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑 𝑣ä𝑟𝑚𝑒 𝑡ℎ𝑠𝑡,𝑒𝑙𝑝𝑎𝑡𝑟𝑜𝑛 = 𝑃𝑣ä𝑟𝑚𝑒 − 𝐶𝑝𝑟𝑜𝑑,𝑡ℎ𝑠𝑡

(8)

För värdet via värmepump multipliceras priset på värme med värmefaktorn, COP, eftersom
detta anger hur mycket värme som fås från den hanterade elen. Detta ger beräkningen
𝑃𝑠𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑 𝑣ä𝑟𝑚𝑒 𝑡ℎ𝑠𝑡,𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑝𝑢𝑚𝑝 = 𝑃𝑣ä𝑟𝑚𝑒 ∙ 𝐶𝑂𝑃 − 𝐶𝑝𝑟𝑜𝑑,𝑡ℎ𝑠𝑡
3.3

(9)

Modell

I modelleringen skapades först en modell för att dels kostnadsoptimera hanteringen av
överskottselen och dels kostnadsoptimera antalet batterier och värmelager utifrån
nettonuvärdet. Eftersom den senare delen alltid gav bäst NNV utan energilagring utvecklades
modellen till att istället analysera när, utifrån produktionskostnaden för energilagringen,
denna skulle bli lönsam.
Modellen presenteras i Figur 5. I det första steget optimeras hanteringen av solelen utifrån de
olika alternativen i varje fall, vilket representerar det första målet i studien. För
kostnadsoptimeringen utgår denna ifrån prisprofilerna för el och värme, medan det för
miljöoptimeringen utgår ifrån deras emissionsfaktorer. Med den optimerade hanteringen
beräknas de årliga inkomsterna för varje fall och utifrån dessa NNV. Denna används för att
visa på de ekonomiska förutsättningarna för BIPV-konceptet enligt studiens andra mål. Här
utreds också det tredje målet med ytterligare faktorer som påverkar lönsamheten genom att
ändra valet av indata. Utifrån den optimerade hanteringen beräknas också
produktionskostnaderna med hjälp av investeringskostnaderna för energilagren och antalet
kWh som de lagrar. Med produktionskostnaderna beräknas därefter värdet för den hanterade
solelen vid egenanvändning via lagring och jämförs med produktionskostnaden för solelen
samt värdet vid försäljning. Detta används för att analysera den hanterade elen och utvärdera
förutsättningarna för energilagringen enligt det fjärde målet i studien. Utifrån den optimerade
hanteringen sammanställs även vissa energi- och miljövärden för byggnaden.

Figur 5. Modellens uppbyggnad.
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3.3.1 Kostnadsoptimerad hantering
För hanteringen av solelen skapades en optimeringsmodell i Matlab. För
kostnadsoptimeringen användes priserna på el och värme för att skapa en prioriteringsordning
för solelen. Där användes priset på köpt el för att prioritera elanvändning och batteriladdning,
värmepriset per kWh för att prioritera värmeanvändning och värmelagring och priset på såld
el för att prioritera försäljning på elnätet. För värmeförsörjning med solelen via värmepump
multiplicerades priset med värmefaktorn, COP, för jämförelsen enligt beräkningen ovan.
Fallen studerades med och utan möjlighet till energilagring.
I Matlab-skriptet beräknades hur mycket el som kommer att användas till respektive alternativ
enligt denna prioriteringsordning och de begränsningar som finns. För fallen med batteri- eller
värmelagring användes priset i samma tidssteg som uppladdningen för prioriteringsordningen
och dessa prioriteras därför alltid som en följd av att tillgodose det direkta behovet. Eftersom
priset varierar under året kommer solelens värde vid lagring inte nödvändigtvis ha samma
värde vid uppladdningen som vid urladdningen då byggnadens energibehov faktiskt försörjs,
därför kommer prioriteringen för energilagringen inte att vara optimal. Det finns dock inget
sätt att deterministiskt beräkna priset för den lagrade solelen eftersom det vid
uppladdningstillfället är okänt dels när urladdningen kommer att äga rum och dels priset vid
detta tillfälle (Lambert, Gilman, & Lilienthal, 2006). Urladdning av båda energilagren gjordes
så fort det fanns en möjlighet att använda energin. Detta är för att de ska vara redo för
uppladdning igen, men innebär att inte heller urladdningen är optimerad. Urladdningen
undersöktes sist i varje tidssteg genom att kontrollera om det finns ett el- eller värmebehov
som ännu inte försörjts med solel. Här beräknades också det kvarstående behovet av köpt el
och värme.
3.3.2 Miljöoptimerad hantering
En optimeringsmodell skapades också som istället för att kostnadsoptimera hanteringen av
överskottselen optimerar hanteringen utifrån koldioxidutsläppen för el respektive värme,
vilket alltså ger en miljömässig optimering av hanteringen av överskottsel. Om utsläppen är
lika för två alternativ gjordes en kostnadsoptimering i andra hand. Eftersom sparad el och såld
el båda kommer att innebära en minskning sett till marginalelen, då det inte spelar någon roll
om elbesparingen sker på nätet eller i byggnaden, kommer utsläppet att vara lika för dessa.
Det är därför endast i fall 3 där det också finns möjlighet till att försörja värmebehovet som
miljöoptimeringen skiljer sig från den rent kostnadsoptimerade simuleringen. Mekanismerna
för upp- och urladdning samt hantering efter prioriteringsordning fungerade på samma sätt
som för kostnadsoptimeringen.
3.3.3 Förutsättningar för BIPV-konceptet
Utifrån den årliga solelproduktionen och investeringskostnaden beräknades
produktionskostnaden för solel som en LCOE. För denna utreddes också
produktionskostnadens känslighet med avseende på investeringskostnaden för anläggningen.
För att visa på förutsättningarna för BIPV-konceptet som renoveringsåtgärd beräknades
minskningen i byggnadens specifika energianvändning för varje fall relativt basfallet. Detta
representerar hur renoveringen inverkar på byggnadens energiprestanda. Även klimatnyttan
för renoveringen i fallen utreddes genom att beräkna skillnaden i koldioxidutsläpp för varje
fall relativt basfallet. Utifrån den optimerade hanteringen av solelen beräknades specifikt
överskottselen för varje fall för att visa på förutsättningarna att ta tillvara solelen i byggnaden.
För att analysera de ekonomiska förutsättningarna för BIPV-konceptet beräknades
produktionskostnaden för solel och jämfördes med värdet vid direkt användning i byggnaden
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och försäljning. För att visa på lönsamheten för den totala investeringen beräknades de årliga
inkomsterna i varje fall. Denna utgjordes av inkomster och kostnader enligt Tabell 4. Utifrån
de årliga nettoinkomsterna, skillnaden mellan inkomster och kostnader, beräknades NNV.
Tabell 4. Inkomster och kostnader för beräkning av nettonuvärdet (NNV).

Inkomster

Kostnader

Sparad el

Inmatningsabonnemang

Sparad moms på energiskatt

Kvot för elcertifikat

Sparad effektavgift i elabonnemanget

Drift- och underhållskostnader

Sparad värmeenergi
Sparat värmeflöde
Sparad värmeeffekt

3.3.4 Politiska styrmedel och ytterligare faktorer
I grundantaganden för modellen antogs inga valbara styrmedel för att ge en bild av
förutsättningarna för solcellsinstallationer utan statliga subventioner, men anläggningen har
ändå undantag från energiskatten på den producerade elen enligt nuvarande skatteregler och
fastighetsbolaget måste också inneha elcertifikat för sin användning om egenanvändningen
överstiger begränsningen. Då det idag finns flera verkande styrmedel som kan ge ökad
lönsamhet som fastighetsägare kan använda sig av, som också kan vara långsiktigt
användbara, bör detta dock inte försummas. Därför utreds även inverkan från olika politiska
styrmedel på de årliga inkomsterna. Nedan beskrivs hur dessa styrmedel utreddes. Här
beskrivs också ett par andra förändringar relativt grundantagandena som kan utgöra ytterligare
faktorer som påverkar lönsamheten.
Vad gäller styrmedel som rör investeringskostnaden finns ett statligt investeringsstöd. För
investeringsstödet utreddes inverkan från den förändrade investeringskostnaden på solelens
produktionskostnad.
Förnybar energi kan användas till att få elcertifikat som kan säljas på marknaden per MWh.
Inkomsterna från dessa beror på om elcertifikat fås för hela solelproduktionen eller enbart
överskottselen som säljs på nätet, vilket beror på var elmätaren som används till elcertifikat
sitter. För att inkludera all solelproduktion krävs att en ny mätare installeras, medan den
befintliga elmätaren vid inmatningspunkten till elnätet kan användas för att mäta och få
elcertifikat för överskottselen. I modellen utreddes både möjligheten till elcertifikat för enbart
överskottselen och för all producerad solel. Med elcertifikat för överskottselen påverkas
optimeringen för hanteringen av överskottselen eftersom den sålda elen kommer få ett ökat
värde, vilket innebär att det krävdes en ny simulering. Elcertifikat för den totala mängden
solel har däremot inte någon betydelse för hanteringen av överskottselen, utan detta inverkar
enbart på lönsamheten för solceller som investering generellt. Då ursprungsgarantier antogs
ha ett lägre värde än elcertifikat (Stridh m.fl., 2014b) och fungera på samma sätt gjordes ingen
ytterligare simulering för dessa.
För överskottselen som säljs på elnätet är det möjligt att få skattereduktion. För denna
solcellsanläggning kommer huvudsäkringen vid anslutningspunkten till nätet att överstiga 100
A vilket innebär att den i praktiken inte skulle kunna ge möjlighet till skattereduktion. I
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modellen beräknades dock hur skattereduktionen skulle ha inverkat på de årliga inkomsterna
utifrån den givna nivån och den årliga begränsningen.
Solcellsanläggningen har antagits ha en lägre installerad effekt än 255 kWp, vilket innebär att
solelproduktionen inte behöver beskattas. För att undersöka hur lönsamheten skulle förändras
om denna lag skulle hävas beräknades de minskade inkomsterna årligen med energiskatt på
den producerade solelen. Den energiskatt som kommer att påverka anläggningens lönsamhet
är enbart skatten på den egenanvända elen eftersom skatten på den el som sålts på nätet
kommer att betalas av slutanvändaren.
Med en miljöoptimering av hanteringen beräknades förutsättningarna för konceptet med
maximerad klimatnytta istället för ekonomisk nytta. Eftersom här den sparade köpta elen och
den sålda elen på nätet båda ger en minskning av marginalelen kommer dessa ha samma
klimatnytta, därför är det endast i fall 3 som optimeringen ger en förändring. Förändringen i
årliga inkomster och koldioxidutsläpp utreddes därför för fall 3.
Vad gäller förändring av antaganden som kan påverka lönsamheten är en möjlighet som
utretts att ha gruppabonnemang inom fastigheten. Med gruppabonnemang finns ett
gemensamt abonnemang för fastighetsel och el till lägenheterna, vilket innebär att även
hushållens elbehov kan försörjas med den producerade solelen och ett större underlag till den
sparade köpta elen fås. Inverkan från gruppabonnemang på mängden överskottsel och de
årliga inkomsterna utreddes.
Ytterligare ett alternativ som kan påverka lönsamheten är att enbart täcka sydsidan, som har
störst solelproduktion, med BIPV och låta nordsidan genomgå en konventionell
takrenovering. Detta innebär att investeringskostnaden blir lägre men att inkomster från
producerad solel på nordsidan försvinner. Här jämfördes skillnaden i solelproduktion samt
skillnaden i NNV mot grundantaganden.
Slutligen undersöktes även möjligheten att ändra taklutningen, som i grundantaganden var 15
grader, till 10 respektive 20 grader. Detta förändrar produktionen av solel och även den
installerade effekten som ryms eftersom takytan ändras med ändrad lutning. Här jämfördes
skillnaden i solelproduktion och även skillnaden i NNV mot grundantaganden.
En sammanställning av styrmedel och ytterligare faktorer som utreddes presenteras i Tabell 5.
Tabell 5. Sammanställning av politiska styrmedel och ytterligare faktorer som utretts i studien.

Politiska styrmedel
Investeringsstöd
Elcertifikat för hela solelproduktionen
Elcertifikat för överskottselen
Skattereduktion
Utan undantag för energiskatt
Ytterligare faktorer
Miljöoptimering
Gruppabonnemang
Solceller endast på sydsidan
Ändrad taklutning
20

3.3.5 Förutsättningar för energilagring
De ekonomiska förutsättningarna för energilagring utreddes genom att beräkna värdet för
energilagringen utifrån priset på sparad energi och produktionskostnaden. Värdet för sparad
energi via energilagring jämfördes med dels produktionskostnaden för solelen för att
undersöka när hanteringen skulle bidra till en ökad lönsamhet för investeringen, dels med
värdet för försäljning för att undersöka när energilagring utgör ett bättre alternativ än att mata
in elen på nätet, och slutligen med ett värde för hanteringen på 0 kr/kWh vilket representerar
värdet för elen om den skänks bort eller dumpas. Produktionskostnaden, och utifrån denna
värdet för sparad energi via energilagring, beräknades dels som funktion av
investeringskostnaden för energilagringen och dels som en funktion av energipriset och
jämfördes med produktionskostnaden för solel, såld el och dumpad el enligt ovan. Även
inverkan då både investeringskostnad och energipris förändrades undersöktes.
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4

Indata

Nedan beskrivs val av indata för modellen uppdelat i tekniska, ekonomiska och miljömässiga
antaganden. Dessa indata motsvarar grundantaganden för modelleringen. För byggnadens
energibehov och väderdata har indata har så långt som möjligt valts att motsvara det valda
typhuset år 2016. Detta är för att ta hänsyn till korrelation mellan värden som beror av
varandra, såsom värmebehovets beroende av temperaturen. Även för prissättningen utgås
ifrån typhuset i Jönköping. Efter grundantaganden beskrivs också antaganden för de politiska
styrmedel som utretts. Behandlingen av indata beskrivs i Bilaga 1.
4.1

Tekniska antaganden

Nedan presenteras tekniska antaganden för simuleringen. För byggnadens energibehov
användes data för ett typhus i Råslätt. Solelproduktionen från solcellsanläggningen
beräknades i PVsyst.
4.1.1 Typhus
Beräkningarna och optimeringen för energilagringen gjordes utifrån ett typhus i Jönköping,
vilket ingår i projektet Miljontak – takrenovering med solceller. Detta ligger i Zon III enligt
BBR. Byggnaden i modellen antogs motsvara ett flerbostadshus i miljonprogramsområdet
Råslätt med adressen Kärrhöksgatan 90–96. I Råslätt finns totalt 30 liknande flerbostadshus
som byggdes mellan 1968 och 1972. Taken är platta vilket har gett upphov till problem med
läckage på grund av dålig avrinning, och de är därför i behov av takrenovering. Flera av
byggnaderna har redan renoverats med låglutande sadeltak och BAPV där ingen el idag matas
ut på nätet.
Hela området med typhuset har ett gemensamt el- och fjärrvärmeabonnemang där dessutom
den producerade solelen inkluderas, vilket gör att det inte är möjligt att få ut timvärden för eloch värmebehov för enskilda hus. Egen mätning sker enbart på månadsbasis. Därför har
timvärden för el- och värmebehov hämtats från ett annat flerbostadshus på Lagrådsgatan 6 i
Eskilstuna som byggdes under samma period och skalats upp till typhusets storlek.
Dygnsvärden för el- och värmebehovet presenteras i Figur 6 respektive Figur 7. I studien
antogs all el och fjärrvärme köpas från energibolaget Jönköping energi, som är nätägare i
området för både el och fjärrvärme. Den uppvärmda arean Atemp för hus 61 är 6885 m2, antalet
våningar är 7 och antalet lägenheter 196 enligt Torbjörn Lundgren, teknikchef på områdets
fastighetsbolag Vätterhem (personlig kommunikation, 2017-02-06).

Figur 6. Behovet av fastighetsel i typhuset.

22

Figur 7. Värmebehovet i typhuset.

4.1.2 Val av data för solelproduktionen
Det finns flera olika programvaror som beräknar solelproduktionen utifrån solinstrålningen,
och också flera alternativ för att generera indata. På grund av skillnader mellan
beräkningsmetoderna för dessa, och att dessa inte fullständigt kan representera verkligheten,
finns en viss osäkerhet i resultatet. Här simulerades solelproduktionen i programvaran PVsyst.
Stridh m.fl. (2017) har utrett tillförlitligheten hos olika program där PVsyst bedömdes som
mer tillförlitligt än Polysun.
I PVsyst finns möjlighet både till att hämta indata för ett generiskt år kallat 1990 utifrån
koordinaterna för en viss plats och att importera egna värden för solinstrålningen. De
generiska värdena i PVsyst hämtas från deras så kallade Meteo-databas. Där kan nya
geografiska platser läggas in och månadsvärden skapas med en interpoleringsmetod från
Meteonorm. Timvärden genereras syntetiskt utifrån månadsvärden. För att ta hänsyn till
korrelation mellan timvärdesdata genom att använda värden för 2016 och då den syntetiska
genereringen ansågs ge minskad noggrannhet valdes istället att importera värden till
programmet. Eftersom inte uppmätta timvärden fanns för platsen importerades dessa från
STRÅNG (SMHI, u.å.-b). STRÅNG är en modell för solstrålning framtagen av SMHI, SSM
och Naturvårdsverket där beräkningar görs i ett rutnät utifrån meteorologiska observationer.
Enligt Stridh m.fl. (2017) ger denna modell alltför stora avvikelser för att anses som en
tillförlitlig metod, därför är denna ändå en källa till osäkerheter. Timvärden importerades för
den globala solinstrålningen år 2016.
4.1.3 Simuleringar i PVsyst
Solelproduktionen beräknades med simuleringsprogrammet PVsyst med hjälp av information
om solcellsanläggningen och koordinaterna för bostadsområdet med typhuset, 57°44'N,
14°9'E. Data för solinstrålningen hämtades för Jönköpings flygplats från STRÅNG och data
för temperatur och vindhastighet år 2016 från SMHI:s öppna data (SMHI, u.å.-a). Dessa
importerades som timvärden till PVsyst.
Solelproduktionen simulerades för en generisk kiselmodul på 285 Wp med ca 15 %
verkningsgrad. Denna antogs vara semiintegrerad i byggnaden med en luftspalt bakom.
Faktorer som ger minskad solelproduktion såsom skuggning, snötäckning och nedsmutsning
försummades. Albedo sattes till 0,2.
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Solelproduktionen hämtades som timvärden från PVsyst för en installerad effekt på 16 kWp,
motsvarande 56 moduler på 109 m2. Den möjliga installerade effekten beräknades utifrån
detta till 147 Wp/m2. Solelproduktionen skalades utifrån detta upp till den beräknade storleken
för taket för typhuset.
Det ursprungliga, plana taket antogs ha en yta på 1000 m2 utifrån ritningar från Vätterhem (T.
Lundgren, personlig kommunikation, 2017-04-06) och det nya sadeltaket med BIPV antogs
ha en lutning på 15 grader. Geometriskt innebär detta att det lutade taket är på 517,5 m2 på
vardera sida om nocken. Hus 61 ligger i en nord-sydlig riktning, vilket ansattes som standard.
Detta innebär att häften av solcellerna är riktade mot söder och hälften mot norr. Utifrån detta
och den möjliga installerade effekten per kvadratmeter med täckning av hela taket beräknades
den totala installerade effekten för solcellsanläggningen till 152 kWp. Den specifika
solelproduktionen beräknades till 789 kWh/kWp. Det låga värdet för elproduktionen kan
förklaras med att hälften av takytan är riktad mot norr där solinstrålningen är betydligt lägre.
Den specifika elproduktionen för den sydliga och nordliga sidan jämfördes också med PVgis
separat, där den sydliga stämde väl överens med PVgis medan den nordliga gav ett lägre
värde i PVgis. Produktionen för den nordliga sidan kan alltså här vara något överskattad.
Indata, antaganden och beräknade nyckelvärden för solcellsmodulerna som användes i PVsyst
sammanställs i Tabell 6.
Tabell 6. Antaganden och indata för solcellsinstallationen.

Lutning

15°

Orientering

Nord-syd

Verkningsgrad

15 %

Takyta sett ovanifrån (plan)

1000 m2

Albedo

0,2

Installerad toppeffekt

152 kWp

Specifik elproduktion

789 kWh/kWp

4.1.4 Indata för installationerna
För batterilagret antogs batterierna vara av typen litium-jon med en storlek på 14 kWh per
enhet med en användbar kapacitet på 13,5 kWh likt Teslas Powerwall 2 (Tesla, 2017). Den
maximala laddnings- och urladdningseffekten antogs enligt Teslas batteri till 7 kW och
verkningsgraden till 90 %. Batterierna antogs ha försumbar självurladdning då vi avser
lagring inom dygnet (Chen m.fl., 2009).
Värmeväxlaren antogs användas för att återvinna värme från frånluften till tilluften.
Eleffekten sattes till den genomsnittliga märkeffekten för värmeväxlare från IV produkt,
vilket är densamma för roterande värmeväxlare och motströmsvärmeväxlare, på 4 kW (IV
produkt, 2017). Eftersom detta är märkeffekten är detta troligen en skattning i överkant, men
den ansågs ändå vara representativ för skillnaden med och utan FTX. Denna adderades till
behovet av fastighetsel för fall 2. Verkningsgraden för värmeåtervinning ansattes till 75 %,
vilket är rimligt för både roterande värmeväxlare och plattvärmeväxlare (Svensk Ventilation,
u.å.-b). Temperaturverkningsgraden η ges av utetemperaturen före värmeväxlaren, T1,
tillufttemperaturen efter värmeväxlaren, T2, och frånluftstemperaturen innan värmeväxlaren,
T3, enligt
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𝑇 −𝑇

𝜂 = 𝑇2 −𝑇1
3

(10)

1

Detta ger en tillförd värmeeffekt som beräknas med luftens specifika värmekapacitet c,
densitet ρ, volymflödet 𝑉̇ , verkningsgraden η och temperaturskillnaden enligt
𝑄̇ = 𝑐 ∙ 𝜌 ∙ 𝑉̇ ∙ (𝑇2 − 𝑇1 ) = 𝑐 ∙ 𝜌 ∙ 𝑉̇ ∙ 𝜂 ∙ (𝑇3 − 𝑇1 )

(11)

Denna beräknades kontinuerligt med en frånluftstemperatur på 23 grader och utetemperaturen
i varje tidssteg. För temperaturen användes samma data från SMHI som hämtades för
beräkningarna i PVsyst. Enligt BBR finns ett krav på att ventilationsflödet inte får understiga
0,35 l/s per m2 golvarea (BFS 2011:6, 6:251), vilket därför sätter en lägsta gräns för flödet och
ansattes som inparameter. Golvarean sattes till arean Atemp på 6885 m2, vilket gav ett totalt
volymflöde för luften 𝑉̇ på ca 2,4 m3/s. Den sparade värmen från FTX-systemet beräknades i
simuleringen till 45 kWh/m2 Atemp per år, vilket kan jämföras med beräkningar från
Energimyndigheten (2014) där ett tätt hus på 130 m2 kan spara 23-46 kWh/m2 Atemp per år
med FTX. Beräkningarna kan här sannolikt vara något i överkant då det är en större byggnad
och troligen inte lika tät, men anses ändå vara i rätt storleksordning.
Värmepumpen antogs användas till TVV, då detta kräver lägre temperatur och därmed ger
mindre stress för värmepumpen. Då det är en frånluftsvärmepump begränsas den producerade
värmen förutom överskottselen också av frånluftsflödet 𝑉̇ . Temperaturskillnaden ansattes till
mellan 5 och 23 grader enligt bedömning av Gunnar Lennermo, Energianalys AB (personlig
kommunikation, 2017-02-16). Med hjälp av detta och luftens specifika värmekapacitet c och
densitet ρ beräknades värmeflödet enligt
𝑄̇ = 𝑐 ∙ 𝜌 ∙ 𝛥𝑇 ∙ 𝑉̇

(12)

till 52 kW.
Ett energitillskott från frånluften fås också från luftens fuktighet då vattenånga kondenserar.
Detta beräknades genom att ansätta en relativ fuktighet (RF) på 90 % för utomhusluften och
vattenhalten per m3 beräknas med hjälp av Matlab-funktionen XSteam av M. Holmgren som
plockar värdena från ett Mollierdiagram. Luften värms därefter till rumstemperatur och
tillsätts 1 g/m3 vatten från människor, växter etc. i byggnaden. Vattenhalten vid mättnad, det
vill säga 100 % RF, bestäms vid 5 grader som är luftens temperatur efter kylning i
värmepumpen och jämförs med den ursprungliga vattenhalten i inomhusluften. Om den
mättade halten är lägre än den ursprungliga har vatten kondenserat och värme tillförts, vilket
kan beräknas med den beräknade skillnaden i massa per volym, volymflödet för luften samt
vattnets ångbildningsvärme, r, enligt
𝑚
𝑄̇ = 𝑟 ∙ 𝑉 𝐻2𝑂 ∙ 𝑉̇

(13)

𝑙𝑢𝑓𝑡

Värmepumpens maxeffekt sattes till 11 kW, vilket har visats som lönsamt för flerbostadshus
anslutna till fjärrvärmenätet (Gustafsson, Swing Gustafsson, Myhren, Bales, & Holmberg,
2016). COP för värmepumpen ansattes till 3.
För värmelagret antogs enheter med en volym på 500 liter, där varje lagringsenhet i modellen
representerar en ökning i ackumulatortankens volym. För lagringskapaciteten i energimängd
per liter antogs att temperaturen tillåts variera mellan 20 och 60 grader (G. Lennermo,
personlig kommunikation, 2017-02-16) och beräknades med vattens specifika värmekapacitet
c och densitet ρ enligt
𝑄
𝑉

=

𝑐∙𝜌∙𝛥𝑇

(14)

3600

till 46 kWh/m3.
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För värmelagrets urladdningseffekt ansattes det maximala flödet 𝑉̇ genom ledningarna som
begränsning, vilket hämtades från timvärdena för flödet. Temperaturskillnaden ansattes till
den maximalt möjliga temperaturskillnaden i lagret, 40 grader. Den maximala effekten
beräknades då enligt
𝑐∙𝜌∙𝛥𝑇∙𝑉̇
𝑄̇ = 3600

(15)

till 95 kW.
Försäljningen av solel på nätet generellt begränsas av nätets kapacitet och hur stor effekt det
kan hantera utan att ge upphov till överbelastningar. Enligt Henric Johansson,
utredningsingenjör på Jönköping energi (personlig kommunikation, 2017-03-02) kommer
detta ur solelproducentens perspektiv att synas genom begränsningen för installationens
inmatningsabonnemang. Här ansattes en säkringsstorlek på 200 A vara begränsningen för
inmatningen då detta är det största säkringsabonnemang som erbjuds från Jönköping energi på
uttagssidan, vilket innebär en överföringsbegränsning på 138 kW.
4.2

Ekonomiska antaganden

För ekonomiska antaganden användes prissättningen utifrån typhuset i Jönköping och därför
för Jönköping energi. För elpriset kan detta anses vara jämförbart med den generella prisnivån
i Sverige. För fjärrvärme finns ingen enhetlig prissättning i Sverige eftersom
fjärrvärmebolagen agerar lokalt inom sitt område. I en studie av Song, Wallin, Li, & Karlsson
(2016) visas att det finns fyra vanligt förekommande element i prismodeller; en fast
komponent, en lastkomponent baserat på kundens effektuttag, en energikomponent som
baseras på kundens totala energikonsumtion, och slutligen en flödeskomponent som beräknas
utifrån varmvattenflödet som försörjer kunden. Eftersom alla dessa ses förekomma för
prismodellen i Jönköping kan modellen själv dock betraktas som representativ. Det finns
däremot en variation i proportionerna mellan komponenternas delar som varierar mellan
platser samt prisnivån för varje del.
Nedan presenteras antaganden för priset på el och värme samt kostnaderna som användes som
indata i modelleringen.
4.2.1 Pris på el och värme
Priset på köpt el för fastighetsbolag beror på det valda elhandelsbolaget och det lokala
elnätsbolaget, vilket här antogs vara Jönköping energi. Energiskatten sattes till 32,5 öre/kWh
på grund av den nära förestående höjningen. Moms på energiskatt inkluderades inte eftersom
fastighetsbolaget antogs vara skattskyldig då de säljer överskottsel, vilket innebär att de
redovisar skatt själva. En sammanställning av priset på köpt el ges av Tabell 7. I simuleringen
sattes spotpriset till månadsmedelvärden med data från år 2013–2015 hämtat från Nord Pool
(2016 ansågs inte vara representativt och exkluderades i beräkningarna). Tabellen visar ett
genomsnittligt spotpris för hela året.
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Tabell 7. Priskomponenter för köpt el.

Priskomponent

Pris (kr/kWh)

Källa

Spotpris (genomsnitt 2013–2015)

0,265

(Nord Pool, 2017)

Elnätsavgift med effektabonnemang

0,0352

(Jönköping energi, 2017a)

Energiskatt

0,325

(Skatteverket, 2017)

Vinstpåslag

0,028

(Jönköping energi, 2017b)

Elcertifikat

0,026

(Jönköping energi, 2017b)

Moms (25%)

0,00855

Summa:

0,77

Ett elpris på 0,77 kr/kWh kan anses som lågt då andra typer av boendeformer som enskilda
hushåll brukar ha ett högre elpris över 1 kr/kWh. Detta beror exempelvis på att fastighetselen
här går på ett effektabonnemang där elnätsavgiften är betydligt lägre och att moms på
energiskatten utgår. Med ett säkringsabonnemang är elnätsavgiften istället 13,2 öre/kWh exkl.
moms för Jönköping energi (Jönköping energi, 2017a), vilket skulle ge ett elpris på ca 0,89
kr/kWh.
Priset på såld el utgörs av spotpriset och de styrmedel som verkar under systemets livstid. Hos
Jönköping energi fås enligt Johan Carlsten (personlig kommunikation, 2017-03-20) en
nätnytta på 3 öre/kWh för alla småskaliga producenter, dock dras en avgift från priset på i
storleksordningen 0,5 öre/kWh för anläggningar som inte räknas som mikroproducenter enligt
Ellagens definition, vilket inte denna kommer göra på grund av för hög huvudsäkring. En
sammanställning av priset på såld el ges av Tabell 8.
Tabell 8. Priskomponenter för såld el.

Priskomponent

Pris (kr/kWh)

Källa

Spotpris (genomsnitt 2013–2015)

0,265

(Nord Pool, 2017)

Nätnytta

0,03

(J. Carlsten, personlig
kommunikation, 2017-03-20)

Avgift

-0,005

(J. Carlsten, personlig
kommunikation, 2017-03-20)

Summa:

0,29

För värdet på sparad värme användes fjärrvärmepriset med Jönköping energis prismodell. För
Jönköping energi varierar fjärrvärmepriset efter anläggningens effekt i fyra intervall. Priset
beräknas därefter från ett fast pris, ett effektpris, ett flödespris och ett energipris som också
varierar över året. Effektpriset beräknas utifrån ett dygnssnitt, där de fem dygn som har högst
genomsnittlig effekt används, de två med högst effekt stryks och genomsnittet beräknas av de
övriga tre. Flödespriset beräknas med hjälp av vattenflödet genom fjärrvärmecentralen och
energipriset beräknas per MWh. Prislistan hämtades från Jönköping energi (2016) och
presenteras i Tabell 9. I simuleringen användes enbart energipriset för kostnadsoptimeringen,
dock beräknades även flödespriset och effektpriset in i nettonuvärdet. För detta antogs
prisgrupp 2.
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För värmepriset beräknades det årliga genomsnittet till 0,35 kr/kWh. Vi kan dock se i Tabell 9
att energipriset för värme varierar kraftigt över året. I jämförelse med prisstatistik för
fjärrvärme i Sverige var det genomsnittliga priset för större flerbostadshus 0,82 kr/kWh år
2016 (Energiföretagen, 2017a), vilket alltså är betydligt högre än detta. I denna betonas också
att priserna varierar mellan orter eftersom det sätts utifrån lokala förutsättningar.
Tabell 9. Prismodell för fjärrvärme hos Jönköping energi inklusive moms.

Generella priser
Flödespris

2,25

kr/m3

jan-feb & dec

656

kr/MWh

mar-apr & okt-nov

388

kr/MWh

maj-sep

131

kr/MWh

Fast pris

2000

kr/år

Effektpris

938

kr/kW

Fast pris

10 000

kr/år

Effektpris

813

kr/kW

Fast pris

87 500

kr/år

Effektpris

550

kr/kW

Fast pris

387 500

kr/år

Effektpris

306

kr/kW

Energipris

Prisgrupp 1: Effekt 0–50 kW

Prisgrupp 2: Effekt 51–270 kW

Prisgrupp 3: Effekt 271–1 200 kW

Prisgrupp 4: Effekt >1 200 kW

Prisprofiler på el och värme över året redovisas i Figur 8. Där kan vi se att ett årsmedelvärde
egentligen är en dålig representation av verkligheten då priserna varierar över året, i synnerhet
priset på fjärrvärme. På vintern är det högst värde i att spara värme medan det på sommaren
istället är den sparade köpta elen. Det är denna indata som användes i modellen för att
optimera hanteringen av solelen.
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Figur 8. Prisprofil för el och värme över året.

4.2.2 Kostnader för anläggningen och installationerna
Då studien har ett basfall med en konventionell renovering antogs alternativkostnaden för
denna vara en redan nödvändig kostnad som därför inte tas hänsyn till för att beräkna
lönsamheten med BIPV-renoveringen. Investeringskostnaden för solcellsanläggningen
utgjordes därför enbart av merkostnaden för att installera med solceller och gemensamma
kostnader som förekommer både med och utan BIPV, såsom borttagning av de ursprungliga
takpannorna och byte av takduk, är därför inte relevant här. Istället jämförs kostnaden utifrån
läget där taket har renoverats fram till att takduken under takpannorna, eller då solcellerna,
har bytts. För fall 0 utgjordes då investeringskostnaden av materialkostnaden för nya
takpannor och arbetskostnaden.
Med hjälp av en fiktiv offert för en fullständig takrenovering från Takläggarn Småland (Blom
Westergren, 2014) beräknades kostnaderna per kvadratmeter för takläggningen. Här antogs en
tredjedel av de givna arbetskostnaderna på grund av det mindre arbetet med enbart läggning
av takpannor och enbart materialkostnaderna för takpannorna, vilket sedan delades upp för
takets yta i exemplet och beräknades till en kostnad på ca 350 kr/m2. Det krävs också en
byggställning för takrenovering, vilket har ansatts till 300 kr/m2 fasadyta enligt Magnus
Lefvert på LW bygg (personlig kommunikation, 2017-05-02). För ytan antogs båda
långsidorna för huset täckas av byggställningar, med en huslängd på 80 m och en takhöjd på
2,5 m per våning med 7 våningar, vilket gav en kostnad för byggställningarna på 840 000 kr.
Den totala alternativkostnaden uppgick till ca 1,2 miljoner kr. Här bör betonas att kostnaden
för takrenovering skiljer sig mycket mellan olika byggnader och förutsättningar.
För ett nätanslutet, takmonterat kommersiellt solcellssystem på mer än 20 kWp är
investeringskostnaden 11,8 kr/Wp (Lindahl, 2015). Då inga andra uppgifter hittades för
byggnadsintegrerade solceller som ansågs tillräckligt uppdaterade, då studier för detta ansatte
värden från senast 2013 och då solceller har minskat kraftigt i pris de senaste åren, antogs
detta vara jämförbart även för dessa BIPV utifrån renoveringen fram till lagd takduk. Kostnad
för byggställning inkluderades inte för solcellsinstallationen eftersom det för den låga
taklutningen antogs vara möjligt att utföra arbetet med klättersele. Merkostnaden för
solcellsinvesteringen beräknades då som skillnaden för den totala investeringskostnaden för
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solcellerna och den totala investeringskostnaden för läggning av takpannor vilket gav ca 2,2
miljoner kr. Kostnaden för växelriktaren antogs ingå i systempriset och byte av växelriktaren i
systemets driftskostnader. Merkostnaden för solcellsinstallationen beräknades till strax över 1
miljon kr. En beräkning av NNV gjordes även inklusive byggställning för BIPV-renoveringen
med en merkostnad på knappt 1,9 miljoner.
För batterier antogs en investeringskostnad på 72 200 kr för ett batteri med 13,5 kWh
kapacitet som för Tesla Powerwall 2 (Tesla, 2017), vilket ger en specifik kostnad på ca 5300
kr/kWh inkl. moms. Livslängden sattes till 15 år motsvarande 5 år längre än tillverkarens
garantitid, vilket innebär att de kommer att bytas ut en gång under systemets livstid.
För värmelagret antogs en investeringskostnad som utgörs av en fast startkostnad och en
rörlig kostnad per liter lagringsvolym. Detta innebär att den första enheten av värmelagret
kommer att ha högre investeringskostnad än de senare eftersom dessa endas innebär en
ökning av volymen. Här ansattes 5000 kr i startkostnad och 9 kr/l för ackumulatortanken.
Detta har beräknats utifrån en faktura och offert för värmelager från G. Lennermo (personlig
kommunikation, 2017-03-31), då 9 kr/l motsvarade skillnaden i kostnader mellan två tankar
av olika volym. Startkostnaden beräknades utifrån investeringskostnaden för en tank inklusive
nödvändiga tillbehör för installationen med hjälp av den beräknade kostnaden per liter.
Livslängden för ackumulatortanken ansattes till 20 år enligt Lennermo.
För FTX-systemet och värmepumpen ansattes investeringskostnaderna till 0 som tidigare
nämnts. För värmepumpen antogs också att inga extra kostnader tillkommer för styrning av
lagret eftersom detta redan idag finns på marknaden och antogs vara standardmässigt för alla
större försäljare av värmepumpar framöver.
Drift- och underhållskostnaderna ansattes till 0,5 % av investeringskostnaden. Detta
beräknades med den totala investeringskostnaden, även inklusive eventuell energilagring, då
0,5 % har ansatts av Solkompaniet för solcellsanläggningar i ekonomiska beräkningar
(personlig kommunikation, 2017-02-22) såväl som för värmelagret (G. Lennermo, personlig
kommunikation, 2017-03-31). Detta antogs därför kunna appliceras för hela installationen.
För solcellsanläggningen beräknades denna för hela kostnaden och inte enbart merkostnaden
relativt fall 0. För de årliga kostnaderna inräknades också ett inmatningsabonnemang på 480
kr/år för solelproduktionen (Jönköping energi, u.å.).
I Tabell 10 visas en sammanställning av de olika investeringskostnaderna, vilket användes till
beräkning av NNV där också årliga inkomster och kostnader inkluderats. För NNV ansattes
kalkylräntan till 2 % i linje med antaganden i Energimyndighetens årliga rapport om
solcellsmarknaden 2015 (Lindahl, 2015).
Tabell 10. Sammanställning av kostnaderna för investeringen.

4.3

Solcellssystem

Batterier

Värmelager

1 040 000 kr

5300 kr/kWh

5000 kr + 9 kr/l

Miljömässiga antaganden

De miljömässiga beräkningarna genomfördes med hänsyn till miljöpåverkan för
användningen av överskottselen med avseende på koldioxidutsläppen per energienhet.
Hänsyn togs inte till koldioxidutsläpp över hela livscykeln för de ingående komponenterna,
såsom materialbrytning, produktion och avfallshantering för att förenkla beräkningarna och
eftersom studien avser klimatnyttan i driften för hanteringen av solelen. Det finns fler möjliga
metoder för att bedöma miljöpåverkan, men denna ansågs vara representativ för klimatnyttan
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hos respektive användning av överskottselen då vi avser driften av anläggningen.
Koldioxidutsläppen beaktades sett till marginalproduktion, vilket innebär att
produktionsmetoden som påverkas vid en marginell ökning eller minskning av efterfrågan
avses.
4.3.1 Marginalel och marginalfjärrvärme
För elanvändningen gäller att det svenska nätet är ihopkopplat med det europeiska, vilket
innebär att marginalen inte ses till den inhemska produktionen utan marginalproduktionen på
den europeiska gemensamma marknaden. I denna studie simulerades hanteringen av
överskottselen sett till konceptets livstid på 30 år, vilket därför motiverar att en långsiktig
bedömning av marginalelen används. Här ansattes därför enligt Sköldberg & Unger (2008),
som utrett flera scenarion för de långsiktiga förändringarna i Europas energisystem, där flera
beräkningsfall har en storleksordning på 700 kg CO2/MWh elanvändning. Vad gäller
fjärrvärme ser bränslemixen olika ut beroende på vilket fjärrvärmenät som avses eftersom
fjärrvärme produceras lokalt. Här ansattes dock ett generellt värde för den svenska
marginalfjärrvärmen på 84,6 kg CO2/MWh (Energimyndigheten & Naturvårdsverket, 2007).
De ansatta emissionsfaktorerna för marginalproduktionen redovisas i Tabell 11.
Tabell 11. Emissionsfaktorer för marginalel och -fjärrvärme.

Marginalproduktion

Emissionsfaktor
(kg CO2/MWh)

Källa

Marginalel

700

(Sköldberg & Unger, 2008)

Marginalfjärrvärme

84,6

(Energimyndigheten &
Naturvårdsverket, 2007)

4.4

Politiska styrmedel och ytterligare faktorer

För grundantaganden inkluderades ingen energiskatt på den producerade solelen eller statliga
stöd för solenergi. För styrmedlen som undersökts som ytterligare påverkan på lönsamheten
presenteras de numeriska antagandena i Tabell 12.
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Tabell 12. Numeriska antaganden för politiska styrmedel.

Styrmedel

Antagande

Källa

30 %

(Energimyndigheten, 2016f)

Elmätare

4000 kr + 900 kr/år

(Energimyndigheten, 2016b;
Öresundskraft, 2017)

Maximal tid

15 år

(Energimyndigheten, 2016d)

Medelspotpris

152 kr/MWh exkl. moms

(Energimyndigheten & Norges
Vassdrags- og Energidirektorat, 2016)

Skattereduktion

60 öre/kWh

(Skatteverket, u.å.-b)

Maximal energi

30 000 kWh/år

(Skatteverket, u.å.-b)

32,5 öre/kWh

(Finansdepartementet, 2016)

Investeringsstöd
Stödnivå
Elcertifikat

Skattereduktion

Energiskatt
Energiskatt
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5

Resultat och analys

Resultatet är uppdelat i tre delar; förutsättningar för BIPV-konceptet i de olika fallen,
inverkan från politiska styrmedel och ytterligare faktorer som kan påverka lönsamheten, samt
förutsättningarna för energilagringen.
5.1

Förutsättningar för BIPV-konceptet

Nedan presenteras det som visar på förutsättningarna för BIPV-konceptet som
renoveringsåtgärd med avseende på ekonomi och hantering av överskottsel. I Bilaga 2
presenteras även BIPV-renoveringens inverkan på byggnadens energiprestanda och
klimatnytta.
5.1.1 Produktionskostnad för solel
I Figur 9 visas produktionskostnaden för solelen som funktion av den totala
investeringskostnaden för anläggningen. Här jämförs produktionskostnaden med priset på el
och värme för att visa på lönsamheten för att använda solel till dessa alternativ för hantering.
Vi kan se att för den faktiska kostnaden för solcellsanläggningen som antagits till ca 2,2
miljoner är produktionskostnaden 94 öre/kWh, vilket innebär att det enbart finns ett värde i att
använda solel till att spara värme via värmepump. Med en merkostnad på ca 1 miljon kr enligt
grundantaganden som ger en produktionskostnad på 0,51 kr/kWh är det lönsamt att använda
solel både för att spara el i byggnaden och att spara värme via värmepump.
Alternativkostnaden för takrenoveringen utan solceller har alltså stor betydelse för
lönsamheten.
1,2

Värde (kr/kWh)

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
400000
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Investeringskostnad (kr)
LCOE sol

Sparad el

Såld el

Sparad värme via elpatron

Sparad värme via värmepump

Investeringskostnad idag

Merkostnad för renoveringen

Figur 9. Produktionskostnaden för solelen som funktion av den totala investeringskostnaden
jämfört med de olika alternativen för hantering av solel. Dagens investeringskostnad samt
merkostnaden för renoveringen med dessa grundantaganden, då kostnaden för en konventionell
renovering enligt basfallet har subtraherats, har markerats i figuren.

Figur 9 kan också visa på nyttan med investeringsstöd för lönsamheten. Med ett
investeringsstöd på 30 % fås en investeringskostnad på ca 1,6 miljoner vilket utan
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alternativkostnaden ger en produktionskostnad på 72 öre/kWh. Även här kommer därför det
att vara lönsamt både att spara köpt el och värme via värmepump. Då alternativkostnaden
också inkluderas ger det en merkostnad på 400 000 kr, då vi ser i figuren att det är lönsamt
med alla möjligheter för hanteringen av solelen som visats i figuren.
Vi kan också utläsa ur Figur 9 vilken investeringskostnad som krävs för lönsamhet för varje
möjlig hantering av solelen. Redan i nuläget med 2,2 miljoner i investeringskostnad för
systemet innan alternativkostnaden subtraherats är det alltså lönsamt att spara värme via
värmepump. För sparad el måste priset sjunka till ca 1,7 miljoner kr. För sparad värme direkt
krävs en investeringskostnad på mindre än 600 000, och för såld el ungefär 450 000 kr. För
såld el finns en möjlighet att få skattereduktion på 60 öre/kWh, då priset på såld el skulle öka
till ca 89 öre/kWh och ge större lönsamhet för såld el. Med skattereduktion motsvaras då
produktionskostnaden för solelen av en investeringskostnad på knappt 2,1 miljoner. Detta
skulle alltså göra det lönsamt att sälja el med grundantaganden då alternativkostnaden
inkluderats. Eftersom säkringen här överstiger 100 A är detta dock inte relevant för dagens
lagregler.
5.1.2 NNV och överskottsel
Nettonuvärdet för fallen med olika antal batterier och värmelager presenteras i Tabell 13.
Eftersom NNV är positivt i varje fall innebär det att investeringen är lönsam. Vi kan se att
NNV ökar för fall 2 och 3 jämfört med fall 1 då vi har de ytterligare installationerna, men
minskar med tillagd energilagring. Det högsta nettonuvärdet fås i fall 3 utan energilagring.
Andelen solel som har sålts på nätet som överskottsel presenteras också i Tabell 13. Vi kan se
att andelen överskottsel minskar direkt i fall 2 och 3 även utan energilagring, vilket beror på
att det finns ett större underlag för egenanvändning av elen i och med det ökade elbehovet för
FTX i fall 2 och möjligheten att använda överskottsel till det momentana värmebehovet via
värmepump och elpatron i fall 3. Eftersom mängden överskottsel minskar innebär detta att
solelen i optimeringen har hanterats på ett mer lönsamt sätt, vilket förklarar det ökade NNV i
dessa fall eftersom investeringskostnaden för systemet inte har ökat. Med energilagring
minskar andelen överskottsel ytterligare i fallen. Antalet procentenheter överskottsel som
minskat med energilagring är större i fall 2 än fall 3.
Tabell 13. Nettonuvärdet (NNV) och andelen överskottsel som säljs på elnätet för fallen som
undersökts med olika antal batterier och värmelager.

Fall

Antal
batterier

Antal
värmelager

NNV (kkr)

Andel överskottsel

1

-

-

377

70 %

2

0

-

544

61 %

2

1

-

450

57 %

3

0

0

826

40 %

3

1

0

707

39 %

3

0

1

811

39 %

3

1

1

693

38 %

I Bilaga 3 och 4 visas NNV för fallen då kostnaden för byggställningen inte har subtraherats
från investeringskostnaden respektive NNV för en byggnad i öst-västlig riktning. Figurer med
andelen av varje möjlig hantering av solelen återfinns i Bilaga 5.
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5.2

Politiska styrmedel och ytterligare faktorer

Nedan beskrivs inverkan från ytterligare faktorer som utretts som kan påverka lönsamheten
för investeringen. Först beskrivs inverkan från politiska styrmedel, därefter möjligheter för
miljöoptimering, gruppabonnemang, att endast ha solceller på takets sydsida samt inverkan
från en ändrad taklutning. Här har inte energilagring inkluderats i fallen.
5.2.1 Politiska styrmedel
Förändringen i årliga inkomster för de olika fallen under inverkan av olika politiska styrmedel
presenteras i Tabell 14. Vi kan se att både elcertifikat och skattereduktion ger ökning av de
årliga inkomsterna. Nettoinkomsterna med elcertifikat för hela solelproduktionen ses vara
större jämfört med elcertifikat för enbart överskottselen trots kostnaden för den extra
elmätaren. Utan undantaget för energiskatt minskar de årliga inkomsterna.
Tabell 14. Förändring i årliga inkomster för de undersökta fallen utan energilagring under
inverkan av politiska styrmedel jämfört med respektive fall med grundantaganden.

Styrmedel

Förändring i årliga inkomster
Fall 1

Fall 2

Fall 3

Elcertifikat för hela solelproduktionen

+27 %

+24 %

+20 %

Elcertifikat för överskottselen

+20 %

+16 %

+10 %

Skattereduktion

+15 %

+12 %

+13 %

Utan undantag för energiskatt

-23 %

-27 %

-18 %

5.2.2 Miljöoptimering
Förändringen i årliga inkomster samt förändringen i sparade CO2-utsläpp med
miljöoptimering för hanteringen av solelen istället för kostnadsoptimering presenteras i Tabell
15. Här inkluderas sparade CO2-utsläpp för el som sålts på nätet. Vi kan se att förändringen i
årliga inkomster minskar med 23–24 % medan koldioxidutsläppen minskar med 12–15 %.
Tabell 15. Förändringar i årliga inkomster samt förändringen i CO2-utsläpp inklusive
besparingen för såld el med miljöoptimering istället för kostnadsoptimering av hanteringen av
solelen för fall 3.

Fall

Antal
batterier

Antal
värmelager

Förändring i årliga
inkomster

Förändring i CO2utsläpp inkl. såld el

3

0

0

-24 %

-14 %

3

1

0

-23 %

-12 %

3

0

1

-24 %

-15 %

3

1

1

-23 %

-13 %

5.2.3 Gruppabonnemang
Förändringen i årliga inkomster samt andelen överskottsel med gruppabonnemang för
hushållselen och fastighetselen i byggnaden presenteras i Tabell 16. Vi kan se att de årliga
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inkomsterna ökar med gruppabonnemang för varje fall jämfört med grundantaganden utan
gruppabonnemang. Andelen överskottsel för fallen är mindre med gruppabonnemang än
motsvarande fall utan gruppabonnemang i Tabell 13, vilket beror på det ökade underlaget för
egenanvändning.
Tabell 16. Förändringar i årliga inkomster med gruppabonnemang för hushållsel och
fastighetsel i byggnaden jämfört med grundantaganden med solel enbart till fastighetselen, samt
andelen överskottsel som säljs på elnätet med gruppabonnemang.

Fall

Antal
batterier

Antal
värmelager

Förändring i årliga
inkomster

Andel överskottsel

1

-

-

+73 %

22 %

2

0

-

+61 %

19 %

2

1

-

+59 %

17 %

3

0

0

+49 %

12 %

3

1

0

+49 %

11 %

3

0

1

+49 %

12 %

3

1

1

+49 %

11 %

5.2.4 Solceller endast på sydsidan
Den årliga och specifika solelproduktionen samt förändringen i NNV för fallen då BIPV inte
inkluderats på nordsidan utan renoverats konventionellt jämfört med grundantaganden med
BIPV på båda sidorna redovisas i Tabell 17. Vi kan se att den årliga solelproduktionen
minskar utan nordsidan, men att den specifika solelproduktionen är större. NNV ökar i fall 1
och 2 men minskar i fall 3 utan BIPV på nordsidan. Eftersom den årliga solelproduktionen
minskar utan nordsidan minskas den totala mängden solel att hanteras medan
produktionskostnaden för solelen minskar eftersom den specifika solelproduktionen är större.
Det förklarar det ökade NNV i fall 1 och 2 eftersom den olönsamma överskottselen till nätet
minskar med en minskad solelproduktion och minskad produktionskostnad. Eftersom
underlaget för hanteringen av solelen i byggnaden i fall 3 är större än i fall 1 och 2 då den kan
användas till att försörja värmebehovet kan den minskade solelproduktionen ge en minskning
för en lönsam hantering av solelen, vilket förklarar att NNV här minskar.
Tabell 17. Årlig solelproduktion, specifik solelproduktion samt förändringen i nettonuvärdet
(NNV) för de undersökta fallen utan BIPV på nordsidan jämfört med grundantaganden.

Årlig
Specifik
solelproduktion solelproduktion

Förändring i NNV

(MWh)

(kWh/kWp)

Fall 1

Fall 2

Fall 3

Med nordsidan
(grundantaganden)

120

789

-

-

-

Utan nordsidan

68

894

+16 %

+7 %

-3 %
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5.2.5 Ändrad taklutning
Den årliga och specifika solelproduktionen för fallen med 10, 15 och 20 graders taklutning
samt förändringen i NNV jämfört med 15 graders lutning enligt grundantagandena redovisas i
Tabell 18. Vi kan se att den årliga solelproduktionen ökar med vinkeln, vilket förklaras med
att den totala ytan ökar med ökad vinkel. Den specifika solelproduktionen minskar dock med
ökad vinkel. NNV ökar med minskad taklutning i varje fall, vilket visar på att den specifika
solelproduktionen här är viktigare för lönsamheten än en större solelproduktion.
Tabell 18. Årlig solelproduktion, specifik solelproduktion samt förändringen i nettonuvärdet
(NNV) för de undersökta fallen med olika taklutning jämfört med grundantaganden.

Taklutning
(grader)

Årlig
Specifik
solelproduktion solelproduktion

Förändring i NNV

(MWh)

(kWh/kWp)

Fall 1

Fall 2

Fall 3

10

119

796

+7 %

+ 5%

+ 1%

15
(grundantaganden)

120

789

-

-

-

20

122

779

-11 %

-7 %

-2 %

5.3

Förutsättningar för energilagring

För förutsättningarna för energilagring beräknades produktionskostnaderna för
energilagringen och utifrån detta värdet för energi som sparats via energilagring.
Produktionskostnaden för energilagringen återfinns i Bilaga 6. En jämförelse mellan den
beräknade produktionskostnaden för solelen med grundantaganden och värdet utifrån hur
solelen hanteras då även energilagring inkluderats redovisas i Figur 10. Vi kan se att för den
angivna produktionskostnaden för solel är det endast lönsamt att spara köpt el eller spara köpt
värme via värmepump direkt för det momentana behovet i byggnaden. Alla alternativ som
inkluderar energilagring ses vara olönsamma i dagsläget. Nedan utreds gränserna för när det
skulle bli mer lönsamt med avseende på investeringskostnad och energipris.
1,5
Produktionskostnad solel

Värde (kr/kWh)

1,0

0,5

0,0

-0,5

Sparad el direkt Sparad värme Sparad värme
via elpatron via värmepump
direkt
direkt

Såld el

Sparad el via Sparad värme Sparad värme
batterier
via värmepump via elpatron och
och värmelager värmelager

-1,0

Figur 10. Produktionskostnaden för solel jämfört med solelens värde med de olika alternativen
för hantering; sparad el och värme, direkt och via energilagring, samt såld el.
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5.3.1 Investeringskostnad
För att undersöka lönsamheten för energilagring med batterier redovisas värdet för sparad el
via batterier som funktion av den specifika investeringskostnaden i Figur 11. Här avses
energilagring med ett batteri och/eller värmelager i fall 2 respektive fall 3. Som jämförelse är
investeringskostnaden i grundantagandet 5300 kr/kWh som markerat i figuren. Vi kan se att
skärningen med x-axeln är för en investeringskostnad på ca 2600 kr/kWh för fall 2 och 2300
kr/kWh för fall 3, vilket representerar den punkt då det är lika billigt att skänka bort eller
dumpa solelen som att använda batterier till lagring. För en investeringskostnad på ca 1600
respektive 1500 kr/kWh motsvarar värdet för sparad el via batterier priset på såld el, vilket
innebär att det för en lägre investeringskostnad än detta är mer lönsamt att spara el via
batterier än försäljning på elnätet. För en investeringskostnad på ca 900 kr/kWh är värdet för
den sparade elen via batterier lika stor som produktionskostnaden för solceller, vilket innebär
att det är gränsen för att det ska bidra till en ökad lönsamhet för solcellsinvesteringen.
1,0

Värde (kr/kWh)

0,5

Sparad el via batterier fall 2

0,0
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Sparad el via batterier fall 3
Såld el

-0,5

Produktionskostnad solel
Investeringskostnad idag

-1,0

-1,5

Specifik investeringskostnad batterier (kr/kWh)

Figur 11. Värde för sparad el via batterier som funktion av den specifika investeringskostnaden
för batterierna jämfört med värdet för såld el och produktionskostnaden för solel. Dagens
investeringskostnad har markerats i figuren.

På samma sätt beräknades värdet för hanterad el via värmelager som en funktion av
startkostnaden och kostnaden per liter. Värdet som funktion av kostnaden per liter återfinns i
Bilaga 7. Här redovisas värdet som funktion av startkostnaden i Figur 12. Startkostnaden
enligt grundantagandet var 5000 kr enligt markering i figuren. Vi kan se att med värmepump
skärs x-axeln vid 5900 kr, vilket innebär att det redan med grundantagandet har ett högre
värde att spara värme via värmelager än att dumpa solelen. Vid en investeringskostnad på
3000 kr är det mer lönsamt än försäljning på elnätet och för ca 800 kr, motsvarar värdet
produktionskostnaden för solel. För värmelager via elpatron finns ingen lönsamhet ens med
en startkostnad på 0 kr.
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1,0

Värde (kr/kWh)

0,5

Värmelager via elpatron

0,0
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Värmelager via värmepump
Såld el

-0,5

Produktionskostnad solel
Startkostnad idag

-1,0

-1,5

Startkostnad för värmelager (kr)

Figur 12. Värde för sparad värme via värmelager som funktion av startkostnaden för
värmelagret jämfört med värdet för såld el och produktionskostnaden för solel. Dagens
startkostnad har markerats i figuren.

5.3.2 Energipris
Värdet för sparad köpt el via batterier för det första batteriet i fall 2 och 3 som funktion av
elpriset visas i Figur 13. Elpriset för grundantagandet på 0,77 kr/kWh är markerat i figuren.
Vi kan se att skärningen med x-axeln är för ett elpris på ca 1,6 respektive 1,8 kr/kWh för fall 2
och 3, vilket motsvarar priset som krävs för att det ska bli bättre att spara el via batterier än att
dumpa solelen. För ca 1,9 och 2,1 kr/kWh motsvarar elpriset då värdet för sparad köpt el via
batterier är lika lönsamt som försäljning av elen. För ett elpris på 2,1 respektive 2,3 kr/kWh
motsvarar värdet för elen produktionskostnaden för solelen.
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2,0
1,5

Värde (kr/kWh)

1,0
0,5
0,0
-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

-1,0
-1,5
-2,0

Elpris (kr/kWh)
Värde för sparad el via batterier i fall 2

Värde för sparad el via batterier i fall 3

Såld el

Produktionskostnad solel

Elpris idag

Figur 13. Värde för sparad el via batterier som funktion av elpriset jämfört med värdet för såld
el och produktionskostnaden för solel. Dagens elpris har markerats i figuren.

Också lönsamheten för värmelager som funktion av värmepriset utreddes, vilket presenteras i
Figur 14. Här är det genomsnittliga värmepriset för grundantaganden 0,35 kr/kWh enligt
markering i figuren. Vi ser att det är mer lönsamt att spara värme via värmepump och
värmelager än att dumpa solelen för både vinterpriset och vår/höst-priset i nuläget. Med ett
värmepris över 0,4 kr/kWh är det mer lönsamt än det genomsnittliga priset för såld el, och
över 0,5 kr/kWh är värdet större än produktionskostnaden för solelen. För sparad värme via
elpatron är det mer lönsamt jämfört med att dumpa solelen med ett värmepris strax under 1
kr/kWh, mer lönsamt än såld el över 1,2 kr/kWh och har högre värde än solelens
produktionskostnad över 1,4 kr/kWh. Det finns alltså större möjlighet till lönsamhet med
sparad värme via värmepump för användning av värmelager.
5

Värde (kr/kWh)

4
3

Värde för sparad värme via
värmepump och värmelager

2

Värde för sparad värme via elpatron
och värmelager
Såld el

1
Produktionskostnad solel
0
0

0,5

1

1,5

2

Värmepris idag

-1
-2

Värmepris (kr/kWh)

Figur 14. Värde för sparad värme via värmelager som funktion av värmepriset jämfört med
värdet för såld el och produktionskostnaden för solel. Dagens värmepris har markerats i
figuren.
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Värmepriset markerat i Figur 14 är ett genomsnittligt pris över året medan priserna som
använts i modellen varierar över året. I det verkliga fallet är värmepriset 0,66 kr/kWh i
januari-februari och december, 0,39 kr/kWh i mars-april och oktober-november och 0,13
kr/kWh i maj-september, vilket innebär att det genomsnittliga värmepriset egentligen inte är
representativt för värmepriset över året. För värmepriset under vintern är det därför redan idag
lönsamt med sparad värme via värmepump och värmelager. Detta bygger dock på att
värmepumpen ändå används under hela året eftersom den totala sparade energin i
optimeringen har använts för beräkning av produktionskostnaden.
5.3.3 Investeringskostnad och energipris
För att visa på inverkan från en samtidig variation av investeringskostnaden och energipriset
beräknades gränserna för lönsamhet som funktion av både investeringskostnaden och
energipris för energilagringen i jämförelse med produktionskostnaden för solel samt för såld
el. För batteriet i fall 2 och 3 redovisas detta i Figur 15. Linjerna representerar då batteriets
investeringskostnad och elpriset då värdet för sparad el via batterier motsvarar
produktionskostnaden och värdet för såld el. Området som skuggats i rött är mindre lönsamt
medan det som skuggats i grönt är mer lönsamt. Läget idag är markerat i figuren. Vi ser att
läget idag är under gränserna för lönsamhet, vilket innebär att det har lägre värde att spara el
via batterier än både såld el och produktionskostnaden för solel idag.
2,5

Elpris (kr(kWh)

2,0
Fall 2 produktionskostnad
solel

1,5

Fall 2 såld el
1,0

Fall 3 produktionskostnad
solel
Fall 3 såld el

0,5

Läget idag
0,0
0

1000

2000

3000

4000

5000

Specifik investeringskostnad (kr/kWh)

Figur 15. Gränserna för lönsamhet för sparad el via batterier relativt produktionskostnaden för
solel och priset på såld el i fall 2 och 3 som funktion av både specifik investeringskostnad för
batterierna och elpriset. Området som skuggats i rött är mindre lönsamt medan det som
skuggats i grönt är mer lönsamt.

På samma sätt ges gränserna för lönsamhet relativt produktionskostnaden för solel och såld el
för sparad värme via värmelager i Figur 16. Läget idag har markerats i figuren. Vi ser att detta
är under linjerna för lönsamhet både relativt produktionskostnaden för solel och såld el idag.
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2,5

Värmepris (kr/kWh)

2,0
Elpatron, produktionskostnad solel
1,5

Elpatron, såld el
Värmepump, produktionskostnad
solel

1,0

Värmepump, såld el
0,5
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0,0
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Startkostnad värmelager (kr)

Figur 16. Gränserna för lönsamhet för sparad värme via värmelager relativt
produktionskostnaden för solel och priset på såld el, för värmepump respektive elpatron, som
funktion av både startkostnaden för värmelager och värmepriset. Området som skuggats i rött
är mindre lönsamt medan det som skuggats i grönt är mer lönsamt.

5.3.4 Sammanställning
I Tabell 19 redovisas en sammanställning av hur stor förändring som krävs i de givna
parametrarna för att få lönsamhet för energilagring. Vi kan se att generellt krävs mindre
förändring i kostnad och priser procentuellt för att värmelager via värmepump ska bli
lönsamma. För batterier krävs större förändringar i kostnader och priser för att få lönsamhet.
För värmelager via värmepump finns redan idag lönsamhet jämfört med att dumpa solelen.
Tabell 19. Sammanställning av gränsen för lönsamhet för lagring via batterier och värmelager
för olika parametrar som varierats i jämförelse med solel som dumpats, priset på såld el samt
produktionskostnaden för solel.

Parameter

Nuläget

Gräns för lönsamhet
Dumpad
Såld el
Produktionssolel
kostnad

Batterier
Batterikostnad
Elpris fall 2
Elpris fall 3

5300 kr/kWh
0,77 kr/kWh
0,77 kr/kWh

-52 %
+111 %
+131 %

-70 %
+150 %
+170 %

-84 %
+180 %
+200 %

Värmelager via värmepump
Startkostnad
Kostnad per liter
Värmepris

5000 kr
9 kr/l
0,35 kr/kWh

-

-40 %
-45%
+18 %

-85 %
-94 %
+39 %

Värmelager via elpatron
Värmepris

0,35 kr/kWh

+170 %

+260 %

+320 %
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6

Diskussion

Här diskuteras en framtidsbedömning av energilagringens lönsamhet, implikationer av
resultatet, begränsningar och felkällor i studien sett till bland annat data och antaganden, samt
möjliga fortsatta studier i området.
6.1

Framtidsbedömning av lönsamhet

Nettonuvärdet sågs vara positivt för alla fall som undersökts, vilket innebär att BIPVkonceptet för dessa antaganden är en lönsam investering. Lönsamheten sågs dock variera
kraftigt med investeringskostnaden för solcellssystemet. Då investeringskostnaden för
solcellsinstallationer har minskat den senaste tiden och förväntas fortsätta minska kommer
lönsamheten sannolikt öka framöver.
I denna studie har också en stor alternativkostnad antagits för den konventionella
renoveringen vilket innebär att merkostnaden för solcellsinstallationen är mindre än hälften av
den faktiska installationskostnaden. I jämförelse med studien av James m.fl. (2011) där BIPV
sågs potentiellt vara 10 % billigare än vanliga installationer kommer BIPV-renoveringen här
ha betydligt lägre kostnader på grund av alternativkostnaden för material, vilket till stor del
utgörs av byggställningen. Alternativkostnaden är därmed ett viktigt antagande för
lönsamheten som bör undersökas vidare. På grund av skillnader i förutsättningar mellan tak
kan denna variera mycket och utgör därför en osäkerhet. Slutsatsen kan dock dras att en
solcellsinstallation som fyller ytterligare funktioner än elproduktion, och därmed kan ersätta
delar av en renovering, har en stor betydelse för lönsamheten för investeringen i stort. Vad
gäller framtidsbedömningen betyder detta att lönsamheten för BIPV som renoveringsåtgärd
också beror på prisutvecklingen för en konventionell renovering.
I de olika analyserna för lönsamhet för energilagringen sågs att det krävdes stora förändringar
för att det ska bli lönsamt, framför allt för batterier, både vad gäller energipriset och
investeringskostnaderna. För värmelager via värmepump var lönsamheten närmare, men
fortfarande inte i nivå med såld el. Det är därför osannolikt att det kommer att löna sig med
energilagring jämfört med att sälja solelen på elnätet inom de närmsta åren. Då
investeringskostnaden för batterier och värmelager förväntas minska såväl som att el- och
värmepriser förväntas öka kommer dessa också att förbättra lönsamheten relativt el som säljs
på nätet. För värmebesparing via värmepump och värmelager är det redan mer lönsamt än att
dumpa elen, därför ses detta som det mest lovande alternativet ekonomiskt. Det har dock, som
tidigare nämnts, större klimatnytta att spara el än värme. Eftersom NNV är positivt även med
energilagring betyder det att lönsamheten för investeringen i sig väger upp för den minskade
lönsamheten för energilagring, vilket innebär att en installation av energilagring ändå kan vara
lönsam i stort. Med den sannolikt minskade investeringskostnaden för solcellssystem kommer
också lönsamheten för att spara el och värme att öka och därmed förlusten för att lagra energi
med energilagring att minska.
Ett bättre alternativ för att minska överskottselen och samtidigt förbättra lönsamheten kan
vara att ha ett gruppabonnemang för byggnaden. Med ett större underlag för att använda elen
direkt i byggnaden, och att solelen då används till värdet för priset på den köpta elen, sågs i
varje renoveringsfall möjligheter till större nettoinkomster. Det som skulle kunna vara
problematiskt med gruppabonnemang är att den administrativa bördan för fastighetsbolaget
ökar då de också blir ansvariga för försäljning av el till de boende, och det krävs också egna
elmätare för hushållen utöver den gemensamma mätaren för att kunna debitera lägenhetselen.
Denna potentiella nackdel får vägas mot de årliga besparingarna.
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Även framtiden för de politiska styrmedlen är relevant för framtidsutsikterna för solel och
energilagring. I studien var inte fastighetsbolaget berättigat till skattereduktion eftersom
huvudsäkringen var för hög. Framtiden för skattereduktionen kan dock ändå betraktas som lite
osäker eftersom detta inte finns lagstadgat. Exempelvis elcertifikat och ursprungsgarantier
finns skrivna i svensk lagtext, vilket innebär att det är troligare att dessa finns kvar även om
det rådande politiska landskapet förändras. Eftersom värdet för dessa påverkas av den fria
marknaden och vad efterfrågan på dessa kommer att vara framöver finns ändå risker med
lönsamheten för stödsystemet, särskilt då värdet för elcertifikat skulle kunna minska då
kvotnivåerna sänks efter 2019 och intresset kanske minskar. Det finns dock förslag på att
elcertifikatsystemet förlängs till 2030 vilket innebär att elproducenter kan få elcertifikat till
2045 (Energimyndigheten, 2016e), vilket därför kan ha betydelse för framtida
solcellsinstallationer.
6.2

Implikationer

I resultatet identifierades vilka förutsättningar vad gäller priser och investeringskostnader som
krävdes för att få lönsamhet i energilagring, och också vilka faktorer som har mer eller mindre
betydelse för investeringens lönsamhet generellt. Detta syftar i första hand till att ge ledning
för fastighetsägare om vilka förutsättningar som krävs för att det ska bli lönsamt att installera
solceller, och i synnerhet byggnadsintegrerade, samt när det skulle vara intressant med
energilagring. Det kan också visa på hur stora besparingar i el- och värmeanvändning som kan
fås med energilagring, hur det fungerar som energirenoveringsåtgärd och hur det inverkar på
byggnadens specifika energianvändning.
Resultatet kan dock också användas för att visa på styrkor och svagheter för solceller,
batterier och värmelager för företag inom forskning och utveckling såväl som försäljare av
dessa tekniker. Utan alternativkostnaden för den konventionella renoveringen är
solcellsinvesteringens lönsamhet tveksam på grund av den stora investeringskostnaden. För
batterier och värmelager behöver också kostnaderna minska för att bli lönsamma. För att nå ut
till fastighetsbolag är kostnaden därför en viktig förutsättning, vilket ju också är något som
forskningen inom branscherna redan satsar på. Ytterligare något som krävs för att ge
möjlighet till en optimerad hantering av solelen är smarta styrningsmekanismer, som då likt
skriptet kan läsa av vilket alternativ för användning eller lagring som är mest lönsamt i varje
tidssteg. Detta är alltså ytterligare något som skulle behöva utvecklas inom dessa tekniker.
Studien kan även användas som utvärdering av nyttan med de politiska styrmedlen som finns
i Sverige idag och hur dessa verkar mot sitt mål att öka lönsamheten för solcellsinstallationer.
För elcertifikatsystemet beror inverkan på om elcertifikat fås för hela solelproduktionen eller
enbart överskottselen. För hela solelproduktionen ger de helt enkelt en ökad årlig inkomst.
Med elcertifikat för enbart överskottsel kommer det, på samma sätt som skattereduktionen, att
öka värdet för den sålda elen. Detta kan leda till ökad lönsamhet, särskilt där mängden
överskottsel blir stor. Å andra sidan verkar det också genom att minska värdet i att ha
energilagring eftersom värdet för den egenanvända elen jämfört med värdet hos den sålda elen
minskar. System som ökar lönsamhet för såld el kommer alltså samtidigt att minska
lönsamheten för energilagring. Vad gäller investeringsstödet kommer detta att endast innebära
en lägre investeringskostnad och därmed minskad produktionskostnad för solelen, vilket ökar
lönsamheten oavsett hantering av solelen.
Alla politiska styrmedel som undersökts sågs ha en viss betydelse för investeringens
lönsamhet, men det är svårt att säga generellt utifrån osäkerheten i indatan, olikheter mellan
fallen och den liknande storleksordningen för ökningarna vilket alternativ som är viktigast.
Eftersom ursprungsgarantier har mindre storleksordning än de liknande elcertifikaten är den
ökade lönsamheten dock troligen lägre med dessa.
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6.3

Begränsningar och felkällor

En begränsning i denna studie har varit tillgången till lämpliga data för simuleringarna, vilket
ökar osäkerheten i beräkningarna och svårigheten att göra en bra bedömning av lönsamheten.
I dessa simuleringar har data för energianvändningen både skalats om för att motsvara
användningen i typhuset och kompletterats för att ta hänsyn till installerade solceller och
FTX, vilka båda leder till en minskad noggrannhet. I denna studie fanns inte tillgång till
timvärden för typhuset, vilket har krävt dessa beräkningar. Det finns dock möjlighet i
modellerna som skapats att enkelt lägga in nya värden och därför finns också möjlighet att
göra beräkningar med större noggrannhet om nya data skulle bli tillgängliga.
I denna studie finns också en begränsning att generalisera resultaten då det har utretts för en
enda byggnad. Förutsättningarna för lönsamhet har visat sig variera också med parametrar
som varierar lokalt, såsom elpris och värmepris, vilket gör det svårt att ge en korrekt
bedömning för solenergi och energilagring i allmänhet. De värden som ansatts för inmatning
av solel på elnätet och elpriset verkar dock jämförbara med nivåer som råder i Sverige
generellt, vilket tyder på att dessa bedömningar kan generaliseras. Vad gäller fjärrvärme
däremot är priset mer komplext och på grund av skillnader i prismodeller mellan olika
fjärrvärmeleverantörer är det svårare att ge en generell bild av värmepriset i Sverige, och där
hänvisas främst till analysen för ett varierande värmepris för att ge en bedömning för en viss
plats. Typhuset kan troligen anses vara representativt för flerbostadshus inom
miljonprogrammet av samma storlek eftersom dessa konstruerades till stor del på samma sätt
och har samma typ av bostadsform. Vad gäller klimatmässiga förutsättningar kan Jönköping
troligen anses som representativt för större delen av södra Sverige.
Det finns också en osäkerhet sett till de använda programvarorna, exempelvis PVsyst.
Solelproduktionen har visat sig skilja sig mellan beräkningsprogram vilket därför kan ge
upphov till en underskattning eller överskattning av solelen. Här kan enligt PVgis troligen
elproduktionen på den nordliga sidan vara något överskattad. Dessutom finns stora årliga
variationer, vilket innebär att den verkliga produktionen kan skilja sig mycket från även en
korrekt skattad simulerad produktion. Särskilt då den förstärkta växthuseffekten förväntas ge
klimatförändringar, och i Sverige kanske mer nederbörd, är det svårt att korrekt förutse hur
solinstrålningen och därmed solelproduktionen kommer att se ut framöver.
De tekniska antagandena påverkar möjligheterna vid optimeringen av solelen och därmed
också investeringens lönsamhet. Det kan också finnas en inverkan från sådant som placerats
utanför studiens ramar. Till exempel har flera möjliga förluster försummats i beräkningen,
exempelvis förluster i växelriktaren. Växelriktarförluster skulle dock yttra sig enbart som en
lägre solelproduktion, vilket är något som ändå varierar på grund av väder. Möjlighet till
självurladdning har lagts in för batterier i modellen, men inte använts då detta inte sågs
påverka optimeringen. För värmelager har självurladdningen helt försummats eftersom
värmelagrets självurladdning beror mer komplext på yttemperatur, isolering och liknande för
ackumulatortanken, vilket anses ligga utanför studiens begränsningar. Det är troligt att
självurladdningen har liten inverkan eftersom vi här avser lagring mellan timmar då inte
förlusterna hinner bli så stora som för dygnslagring eller längre, och detta anses därför ha en
försumbar inverkan på resultatet. Till slut kan begränsningar som antagits för komponenterna
ha en inverkan på resultatet, både på hanteringen av elen och på lönsamheten. Exempelvis kan
en anledning till en liten mängd sparad värme via värmepump och värmelager bero på en
alltför låg effekt hos värmepumpen så att den i allmänhet inte räcker till att försörja mer än det
momentana behovet av värme trots utrymme i tanken och att det skulle vara mer lönsamt än
alternativen.
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Det finns också begränsningar i modellen och dess applicerbarhet i ett verkligt scenario. Till
exempel har för optimeringen av hanteringen av solel antagits att en optimeringsmekanism
efter energipriset eller koldioxidutsläppen kan användas vilket kräver att det finns
mekanismer för styrning för systemet och för energilagringen.
Det finns också avvikelser i resultatet som ytterligare kunnat utredas utifrån när en ny
optimering av hanteringen av solel äger rum och inte. För utredningen av de politiska
styrmedlen gjordes en ny optimering då flera av dessa, som ovan beskrivits, ökade värdet för
den sålda elen gentemot den egenanvända vilket kommer att leda till en ny
prioriteringsordning under året och därmed en annan fördelning av hur solelen har hanterats.
Med detta har överskottselen sannolikt ökat då detta är ekonomiskt fördelaktigt för
fastighetsbolaget, men det tar inte hänsyn till att överskottselen kan ge problem på elnätet och
att den därför bör minskas. För inverkan från el- och värmepriset på värdet vid energilagring
har dock inte en ny optimering gjorts, vilket innebär att användningen av energilagring med
högt energipris skulle kunnat öka och därför produktionskostnaden minskat. Det skulle därför
vara möjligt att det blir lönsamt med energilagring ännu tidigare än för de gränsvärden som
föreslagits.
Val av styrmedel har visats kunna ge en ökad lönsamhet för resultatet, vilket talar för att dessa
ska användas i samband med en solcellsinstallation. Detta kräver dock för det första att
fastighetsbolagets solcellsinstallation är berättigad till styrmedlet, att de söker det och att det
fungerar i praktiken. I denna studie sågs säkringen vara för hög för att söka skattereduktion,
men för att få skattereduktionen krävs dessutom att fastighetsbolaget har en inkomstskatt som
skattereduktionen kan dras ifrån. För elcertifikat och ursprungsgarantier krävs att det finns en
marknad och intresserade köpare för att det ska ge inkomster för solelen. Därför finns det fler
saker som kan påverka inverkan från styrmedlet förutom enbart om det nyttjas eller inte. För
det andra krävs för styrmedel att de fortsätter att verka i framtiden, vilket har kommenterats i
diskussionen om framtidsbedömningen i 6.1.
Något annat som kan påverka den ekonomiska lönsamheten för investeringen är den ökade
nyttan med solceller som renoveringsåtgärd i allmänhet. Solkraft är det energislag som flest
svenskar vill satsa på enligt Svensk Energis opinionsundersökning Elmätaren (Svensk Energi,
2013), och det finns därför fler ekonomiska fördelar med solceller i och med deras
popularitet. Enligt Mårten Lind på Solkompaniet (personlig kommunikation, 2017-04-25)
finns ett ökat värde för fastighetsägare att installera solceller på byggnader då det ger ökat
välbefinnande för hyresgästerna, och att satsningar på hållbarhetsprojekt till och med kan
efterfrågas av de boende vilket ställer krav på fastighetsägare. I miljonprogrammet kan detta
vara särskilt intressant då det finns ett stort antal liknande byggnader som kan ge underlag för
en standardiserad lösning och det skulle också kunna vara intressant politiskt med en grön
satsning i dessa områden som byggdes mycket snabbt vid den dåvarande bostadsbristen och i
författarens vetskap inte tidigare varit i centrum för moderna, klimatsmarta lösningar.
Installation av solceller ger också mycket positiv publicitet och används som ett sätt att stärka
en grön profil i allmänhet för företag. Både lägenheterna och byggnaden i sig ökar alltså i
värde genom att inkludera solceller i renoveringen.
6.4

Fortsatta studier

Det skulle vara till stor nytta att göra om denna studie med bättre indata. Det finns stora
osäkerheter i framför allt el- och värmeanvändningen på grund av den nödvändiga
databehandlingen, vilket skulle kunna undvikas med bättre timvärden. Detta kräver att det
finns tillgång till data för elanvändningen och värmeanvändningen, helst med och utan FTX,
och det vore önskvärt att denna uppmättes på fler ställen för att kunna genomföra bättre
grundade studier.
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Som fortsatta studier vore det intressant att undersöka vidare de samband som har visats i
denna studie vad gäller framtida lönsamhet. Dels kan studier med andra byggnader och
förutsättningar användas för att generalisera resultaten och se om det finns allmängiltiga
slutsatser. Dels vore det intressant att göra separata studier för en bättre framtidsbedömning
av prisutvecklingen för el och värme såväl som investeringskostnader för solceller, batterier
och värmelager, eftersom dessa sågs ha stor betydelse för lönsamheten.
Det vore också intressant att studera inverkan från sådant som placerats utanför ramen för
denna studie, såsom solcellernas ökade värde på grund av det ökade värdet hos fastigheten
och lägenheterna. Dessutom skulle följdeffekter från en miljösatsning som denna för de
boende i fastigheten kunna studeras, då deras intresse för energi och miljö kan öka utifrån
inverkan från omgivningen. Inom det övergripande projektet har möjligheten att kombinera
renoveringen med ytterligare en våning diskuterats, då detta skulle kunna ge ökade årliga
inkomster från hyror och bidra till att finansiera investeringen. Detta skulle också vara
intressant att undersöka separat. Vad gäller lagringen finns också möjligheter till ett ökat
värde hos batterierna på grund av deras ytterligare möjliga funktioner. Exempelvis kan vinster
göras genom att ladda batterierna från elnätet då elen är billig och sälja när priset är högt.
Detta skulle kunna öka förutsättningarna för ekonomisk lönsamhet för batterierna som
solcellsägare.
Ytterligare en möjlighet som en framtida studie för att öka solelens värde är att kunna
använda elen inom flera byggnader inom ett bostadsområde, antingen för fastighetsel eller för
hela elanvändningen. Detta skulle ge större underlag för elen att försörja behovet direkt och
dessutom en jämnare elanvändningsprofil på grund av fler användare. Idag är detta inte tillåtet
enligt nätkoncessionen, men det vore en möjlighet med ett utvecklat regelverk.
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7

Slutsatser

I studien skapades en modell för att optimera hanteringen av överskottsel från
byggnadsintegrerade solceller. Utifrån den optimerade hanteringen beräknades nettonuvärdet
för BIPV-renoveringen, vilket visades vara positivt i varje fall som undersökts vilket innebär
att det är en lönsam investering. Nettonuvärdet var störst i fallet då renoveringen
kombinerades med en värmepump då solelen även kan förse värmebehovet i byggnaden.
Alternativkostnaden för en konventionell renovering konstaterades ha en stor betydelse för
lönsamheten.
Även ekonomiska förutsättningarna för batterier och värmelager utreddes, då det i nuläget
visades vara olönsamt för att hantera överskottsel från solceller på flerbostadshus. Med ett
ökat pris på el och värme samt en lägre investeringskostnad finns dock möjligheter för att det
inte längre ska ge ekonomisk förlust och utgöra ett bättre alternativ än att dumpa solelen, eller
vid ännu större förändring att energilagring kan utgöra ett bättre alternativ än såld el. För
batterier och värmelager via elpatron krävs en ganska betydande förändring för detta, medan
det för värmelager via värmepump redan idag är lönsammare med lagring än att dumpa
solelen och det krävs inte heller lika stor förändring för att utgöra bättre alternativ än såld el.
Ett gruppabonnemang skulle kunna vara ett bättre alternativ än energilagring eftersom detta
sågs ge en minskad mängd överskottsel och större lönsamhet i alla fall som undersökts.
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Bilaga 1. Behandlingen av indata.
För en stor del indata saknades värden för en del timmar under året. För att minimera felet
från dessa i simuleringarna, då det inte är rimligt att sätta tomma värden till 0, har dessa
luckor fyllts i med två olika mekanismer. För energi, temperatur och liknande har tomma
värden satts till värdet i tidssteget innan eftersom detta antas variera mindre mellan varje
tidssteg än mellan dygn. För solinstrålningen har tomma värden satts till värdet i motsvarande
tidssteg dygnet innan, eftersom detta varierar periodiskt.
Innan användning bearbetades även indata för energianvändningen. För denna antogs alltså
timvärden för Lagrådsgatan 6 i Eskilstuna, vilka sedan skalades upp till att motsvara typhuset
i Råslätt sett till deras årsproduktion. För rådatan från Lagrådsgatan 6 gavs fastighetselen som
ett nettovärde för elbehovet då byggnaden redan har solceller installerade. Det fullständiga
behovet beräknades då utifrån en simulerad solelproduktion där den uppmätta överskottselen
som såldes på nätet subtraherades från solelen och därefter adderades till fastighetselen. På
både Lagrådsgatan 6 och Råslätt finns dessutom redan FTX-system, vilket innebär att elen till
fläktarna först subtraherades från fastighetselen och den beräknade återvunna värmen
adderades till värmebehovet. Detta återställdes sedan i beräkningarna enbart för fall 2, som
inkluderar ett FTX-system.
Behovet av fastighetsel och fjärrvärme för Lagrådsgatan 6 skalades sedan upp till att motsvara
årsbehovet år 2016 för hus 61 i Råslätt och hushållselen på samma sätt för år 2015. För
fastighetselen sågs kvoten för uppskalningen stämma bäst överens med kvoten för Atemp
mellan typhuset i Råslätt och Lagrådsgatan. Som default-värde har därför angetts timvärdena
för Råslätt uppdelat per m2 Atemp i Råslätt så att fastighetselen kan skalas upp till andra
byggnader. För hushållselen sågs kvoten för uppskalningen stämma överens snarare med
kvoten mellan antalet bostadslägenheter. Detta har alltså på samma sätt använts för att skapa
default-värden för hushållselen. För fjärrvärmen sågs kvoten för uppskalningen stämma bäst
överens med kvoten mellan antalet våningar för de två byggnaderna, vilket därför har använts
som ovan för att skapa default-värden för fjärrvärmen.
För vattenflödet genom fjärrvärmecentralen, vilket används för beräkning av värmepriset,
fanns inte värden för Lagrådsgatan 6. Flödet för fjärrvärmen på Råslätt visade sig korrelera
linjärt med R2=0,97 med värmeanvändningen per timme. Denna kvot användes därför med
den beräknade värmeanvändningen för att beräkna timvärdena för flödet.
På grund av databehandlingen anses timvärdena för el- och värmeanvändning ha mycket stor
osäkerhet. Om det är möjligt bör nya värden importeras till modellen för att öka
tillförlitligheten hos resultatet.
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Bilaga 2. BIPV-renoveringens inverkan på byggnadens energiprestanda och
CO2-utsläpp.
För att visa BIPV-renoveringens inverkan på byggnadens energiprestanda beräknades den
specifika energianvändningen i byggnaden och minskningen av denna i varje fall som utretts
relativt en renovering utan solceller. Detta presenteras uppdelat för el och värme samt totalt i
Tabell 20. Vi kan se att sparad värme har större inverkan på den totala besparingen.
Fördelningen av den specifika energianvändningen totalt visas i Figur 17. Vi kan se att bara
fall 2 når en specifik energianvändning på mindre än 80 kWh/m2 Atemp, vilket är kravet för
nybyggnation i zon III.
Tabell 20. Specifikt behov av köpt el, specifikt behov av köpt värme och specifik
energianvändning för fall 0 samt minskningen relativt basfallet för varje fall med BIPVrenovering.

Fall

Specifikt
elbehov

Specifikt
värmebehov

Specifik
energianvändning

0

-

-

12,7 kWh/m2

108 kWh/m2

121 kWh/m2

1

-

-

-42 %

0%

-4 %

21

0

-

-38 %

0%

-6 %

21

1

-

-41 %

0%

-6 %

3

0

0

-34 %

-14 %

-16 %

3

1

0

-38 %

-14 %

-16 %

3

0

1

-34 %

-15 %

-17 %

3

1

1

-38 %

-14 %

-16 %

Relativt fall 2 utan BIPV-renovering.
Specifik energianvändning (kWh/m2)

1

Antal
Antal
batterier värmelager

140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
Köpt värme

20,0

Köpt el

0,0

Fall

Figur 17. Specifik energianvändning för varje fall uppdelat på köpt el och värme.
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För att visa klimatnyttan med varje fall beräknades CO2-utsläppen från behovet av köpt el,
köpt värme och de totala utsläppen för varje fall. Här avses alltså enbart utsläppen sett till
byggnadens energibehov och inte elen som sålts på nätet. Utsläppen för fall 0 och skillnaden i
utsläpp för de olika fallen med BIPV-renovering redovisas i Tabell 21. Vi kan se att
besparingen av utsläpp från el respektive värme motsvarar besparingen i el- och
värmebehovet, medan minskningen för de totala utsläppen är större än motsvarande
minskning i specifik energianvändning. En besparing i värme har alltså större inverkan på den
specifika energianvändningen, medan besparing av el har större klimatnytta.
Tabell 21. Utsläpp från köpt el, köpt värme och totala utsläpp för fall 0 samt minskningen av
utsläpp relativt fall 0 för varje fall med BIPV-renovering.

Fall

1

Antal
batterier

Antal
värmelager

Utsläpp från
el

Utsläpp från
värme

Totala utsläpp

0

-

-

61 ton CO2

63 ton CO2

124 ton CO2

1

-

-

-42 %

0%

-21 %

21

0

-

-38 %

0%

-27 %

21

1

-

-41 %

0%

-29 %

3

0

0

-34 %

-14 %

-24 %

3

1

0

-38 %

-14 %

-25 %

3

0

1

-34 %

-15 %

-24 %

3

1

1

-38 %

-14 %

-26%

Relativt fall 2 utan BIPV-renovering.
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Bilaga 3. NNV med byggställning även för solcellsinstallationen.
Då byggställningen inkluderas även för solcellsinstallationen ökar merkostnaden för denna
jämfört med alternativkostnaden i den konventionella renoveringen. För grundantaganden
beräknades produktionskostnaden för solel till 0,51 kr/kWh, medan den med byggställningen
beräknades till 0,82 kr/kWh. NNV för fallen med byggställning även för solcellsinstallationen
jämfört med grundantaganden presenteras i Tabell 22. Vi kan se att det inte finns lönsamhet
för något av fallen med byggställning utom i fall 3 utan energilagring, då den ändå är
betydligt lägre än för grundantaganden. Byggställningen har alltså en avgörande betydelse för
investeringens lönsamhet.
Tabell 22. Nettonuvärde (NNV) för BIPV-koncepten med grundantaganden samt då
byggställning inkluderas även för solcellsinstallationen.

Fall

1
2
2
3
3
3
3

Antal
Antal
batterier värmelager
0
1
0
1
0
1

0
0
1
1

NNV (kkr)
Grundantaganden
377
544
450
826
707
811
693
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Med byggställning
-446
-279
-374
2
-116
-12
-131

Bilaga 4. NNV med byggnaden orienterad i öst-västlig riktning.
I Tabell 23 visas NNV för grundantaganden och då byggnaden är orienterad i öst-västlig
riktning. Vi ser att NNV ökar något i fall 1 och 2 medan den minskar något i fall 3. Eftersom
skillnaden dock är mycket liten verkar byggnadens orientering ha en liten betydelse för
investeringens lönsamhet.
Tabell 23. Nettonuvärde (NNV) för BIPV-koncepten med grundantaganden samt då byggnaden
är orienterad i öst-västlig riktning.

Fall

1
2
2
3
3
3
3

Antal
Antal
batterier värmelager
0
1
0
1
0
1

0
0
1
1

NNV (kkr)
Grundantaganden
377
544
450
826
707
811
693
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Öst-västlig riktning
379
547
451
806
689
792
675

Bilaga 5. Den procentuella fördelningen för hanteringen av solelen för
respektive fall.
Hantering av solelen i fall 1

Hanterad solel i fall 1

30%

70%

Sparad el direkt

Såld el

Hantering av solelen i fall 2

Hanterad solel i fall 2 utan batterier

39%
61%

Sparad el direkt

Såld el

Hanterad solel i fall 2 med 1 batteri

39%
57%

3%
Sparad el direkt

Sparad el via batteri

60

Såld el

Hantering av solelen i fall 3

Hanterad solel i fall 3 utan energilager

Sparad el direkt
9%
Såld el

25%

Sparad värme direkt via värmepump

27%

Sparad värme direkt via elpatron
40%

Hanterad solel i fall 3 med 1 batteri

Sparad el direkt

8%
25%

Sparad el via batteri

26%
Såld el

3%

Sparad värme direkt via värmepump
39%

Sparad värme direkt via elpatron

61

Hanterad solel i fall 3 med 1 värmelager
0,3%

0,3%
Sparad el direkt

9%
25%

Såld el

27%

Sparad värme direkt via värmepump
Sparad värme direkt via elpatron
39%

Sparad värme via värmepump och värmelager
Sparad värme via elpatron och värmelager

Hanterad solel i fall 3 med 1 batteri och 1 värmelager
0,3%

0,2%

Sparad el direkt
8%
Sparad el via batteri

25%

Såld el

26%

Sparad värme direkt via värmepump

3%

Sparad värme direkt via elpatron
Sparad värme via värmepump och värmelager

38%

Sparad värme via elpatron och värmelager
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Bilaga 6. Produktionskostnaden för energilagringen.
I Tabell 24 visas produktionskostnaden för tre enheter vardera av energilagringen sett till
investeringskostnader och driftskostnader under livstiden fördelat på antalet sparade kWh i
optimeringen. I fall 3 avses för batterierna fallen utan ett värmelager, och för värmelager
fallen utan batterier. Vi kan se att värmelagret har lägre produktionskostnad än batterierna per
kWh.
Tabell 24. Produktionskostnad för energilagringen för de olika fallen och för varje lagerenhet.
Energilagring
Fall
Produktionskostnad (kr/kWh)
Lagerenhet 1
Lagerenhet 2
Lagerenhet 3
Batterier
2
1,62
1,89
2,07
Batterier
3
1,77
2,06
2,67
Värmelager
3
0,95
0,90
1,63
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Bilaga 7. Värdet för sparad värme via värmelager som funktion av
kostnaden per liter.
Värdet för den sparade värmen via värmelager då den rörliga kostnaden per liter varierades
presenteras i Figur 18. Kostnaden med grundantaganden är 9 kr/l enligt markering i figuren.
Vi kan se även här att det för grundantagandena är bättre att hantera solel med sparad köpt
värme via värmelager, där gränsen går för 11 kr/l. För en kostnad på 5 kr/l är lönsamheten lika
stor som för såld el, och vid ca 0,5 kr/l är det lönsamt även relativt produktionskostnaden för
solelen. Även här ses att sparad värme via elpatron inte ger lönsamhet.
0,8
0,6

Värde (kr/kWh)

0,4
0,2
0,0
-0,2

0

2

4

6

8

10

-0,4
-0,6
-0,8
-1,0

Kostnad per liter för värmelager (kr/l)
Värmelager via elpatron

Värmelager via värmepump

Produktionskostnad solel

Kostnad per liter idag

Såld el

Figur 18. Värdet för sparad värme via värmelager som funktion av kostnaden per liter
Kostnaden idag har markerats i figuren.
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