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This thesis was conducted to study Bertegruppens vision of being a business group
self-sufficient on electrical energy. The scope was to investigate the potential of the
vision being realized in a near future by adding solar energy to the existing energy
production mix.
Examinations of the energy need and the consumption pattern at the different
companies were made by studying hourly data from the electricity supplier. Future
energy need was determined during interviews and study visits, where potential areas
for solar modules also were identified. Global solar radiation data was collected from
the STRÅNG model, provided by the Swedish Meteorological and Hydrological
Institute. These data were inserted to the micro power simulation tool HOMER
ENERGY, along with solar module parameters from a solar energy installer
Bertegruppen has initiated discussions with. The simulations resulted in potential solar
energy production for a maximized- and an adapted case for each company. In the
adapted case, the implications from the Swedish solar energy market were considered
while in the maximized case they were not. The simulation output data were then
processed in the computational tool MATLAB, along with the hourly data over the
electrical energy consumption at each company. At last economical calculations were
carried out for the maximized- and adapted case for each company, based on the
Levelized Cost of Energy method.
By adapting the maximized solar cell systems at each company, expand the
hydropower station according to the plans, add diary-residues from Sia Glass to the
biogas plant and account for the electrical energy bought from other hydropower
stations in Suseån within the guarantees of origin system, Bertegruppen would
produce 50.8 percent of their electrical energy need in 2021. For the adapted solar
cell systems, the share would be 46.3 percent. The maximized solar cell systems
resulted in a LCOE of 0.522 kr/kWh for Bertegruppen at a present value of 1 934 tkr.
The LCOE for the adapted solar cell systems would be 0.529 kr/kWh at a present
value of 823 tkr.
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Populärvetenskaplig sammanfattning
I Bertegruppen ingår företagen Berte Qvarn AB, SIA Glass AB och Berte Gård AB. Det
äldsta daterade dokumentet påvisar att Berte Qvarn tillhört samma släkt sedan 1569,
vilket gör företaget till Sveriges äldsta familjeföretag. Suseåns forsande vatten, som en
gång gav upphov till kvarnen, utnyttjas än idag för att försörja kvarnen med elenergi.
Miljö och hållbarhet är värdeord i Bertegruppens och det ligger i koncernens intresse att
genom medvetna och långsiktiga beslut värna om närområdet och därigenom bevara
sysselsättningen på orten för kommande generationer. Ur denna värdegrund har en vision
om att bli självförsörjande på energi vuxit fram inom Bertegruppen.
I detta examensarbete har visionen utretts med fokus på möjligheterna att installera
solceller. Genomförandet har gått ut på att först identifiera de olika företagens nuvarande
och framtida elbehov och till hur stor del detta kan täckas av vattenkraftstationen vid
Berte Qvarn och biogasanläggningen på Berte Gård. Genom att göra detta har det
återstående energibehovet identifierats. Därefter har solstrålningen över Slöinge och
potentiella ytor för solceller på företagen studerats. Dessa uppgifter har sedan använts för
att simulera hur stor solcellseffekt som kan installeras hos de olika företagen och hur stor
solelproduktion kan bli. Då de olika systemstorlekarna och deras energiproduktion
identifierats har ekonomiska kalkyler utförts för att avgöra deras lönsamhet.
Avslutningsvis har de olika uppgifterna som tagits fram under arbetets gång
sammanställts för att avgöra till hur stor del Bertegruppen kan väntas vara
självförsörjande i framtiden. Resulterat av arbetet presenteras i två olika fall, ett
maximerat fall där ytorna fylls helt med solceller och ett anpassat fall där hänsyn tagits
till de marknadsmässiga förutsättningarna för solceller i Sverige.
För det maximerade fallet motsvarade solelproduktionen 8.3 procent av Bertegruppens
elförbrukning 2021. De totala investeringskostnaderna skulle motsvara 8.28 Mkr.
kostnaden för solelproduktionen under solcellssystemens livslängd uppgick till 0.522
kr/kWh och nuvärdet av investeringarna till 1 934 tkr då livslängden för systemen sattes
till 30 år. Solelproduktionen tillsammans med övrig energiproduktion inom Bertegruppen
och de ursprungsgarantier som köps från vattenkraftproduktion i Suseån skulle motsvara
50.8 procent av Bertegruppens elbehov 2021.
I det anpassade fallet, då hänsyn tas till marknadens begränsningar, skulle
solelproduktionen motsvara 3.7 procent av Bertegruppens elbehov 2021.
Investeringskostnaderna skulle motsvara 3.75 Mkr, energikostnaden för solelen 0.529
kr/kWh och nuvärdet av investeringarna 823 tkr för 30 års livslängd. Solelproduktionen
från det anpassade fallet skulle tillsammans med övrig energiproduktion inom
Bertegruppen och de ursprungsgarantier som köps från vattenkraftproduktion i Suseån
uppgå till 46.3 procent.

Exekutiv sammanfattning
Sedan 2003 har kostnaderna för solceller och solcellssystem minskat kontinuerligt i
Sverige och det är en trend som väntas fortsätta även de kommande åren. Trots de
reducerade kostnaderna är solcellsinvesteringar i Sverige i de flesta fall fortfarande
beroende av statligt stöd för att bli lönsamma.
En ofta nämnd övre gräns för solcellssystem är 255 kWp, för större system blir samtlig
solelproduktion energiskattepliktig vilket reducerar lönsamheten. I många fall utgår
regelverket kring solceller ifrån den huvudsäkring som solcellssystemet är anslutet till
och då denna överstiger 100 ampere är det enda stöd som erbjuds investeringsstöd till
solceller. För företag uppgår detta stöd till 30 procent av de totala
investeringskostnaderna men en lång handläggningstid kan föreligga.
Utöver hög elproduktion från solcellssystemet är det viktigt att ha en hög egenkonsumtion
av solelen för att göra investeringen lönsam, då ersättningen för överskottsel är lägre än
kostnaden för el som köps från nätet. Eftersom kommersiella fastigheter och företag ofta
har hög elförbrukning mitt på dagen har dessa ofta bra förutsättningar för att göra
lönsamma solcellsinvesteringar.
Då de identifierade ytorna på de olika företagen helt beläggs med solceller har Berte
Qvarn och Sia Glass nära 100 procent egenanvändning medan Berte Gård producerar 60
procent överskottsel. Tillsammans skulle solelproduktionen uppgå till 1 089 MWh/år,
motsvarande 8.2 procent av Bertegruppens elbehov 2021. Baserat på en livslängd om 30
år blir nuvärdet av investeringarna 1 934 tkr och elkostnaden 0.522 kr/kWh.
Eftersom solceller är modelära finns det goda möjligheter att utöka systemstorleken efter
hand och därigenom anpassa systemet efter eventuella förändringar i regelverket. Med
detta som grund är det i första hand rimligt för Bertegruppen att begränsa
systemstorlekarna till 255 kWp på ett sätt så att överskottselen minimeras. För Berte
Qvarn och Sia Glass skulle det innebära systemstorlekar om 255 kWp och för Berte Gård
25 kWp. Solelproduktionen från dessa skulle uppgå till 491 MWh/år och motsvara 3.7
procent av Bertegruppens elbehov 2021. Baserat på en livslängd om 30 år motsvarar
nuvärdet av dessa investeringar 823 tkr och elkostnaden skulle uppgå till 0.529 kr/kWh.

Förord
Detta projekt har genomförts i samarbete med Bertegruppen AB och varit mitt
examensarbete på Civilingenjörsutbildningen i Energisystem vid Uppsala Universitet och
Sveriges Lantbruksuniversitet.
Jag vill härmed tacka mina handledare Per Stenström och Johan Bäcklund på
Bertegruppen för ett bra samarbete och den tid ni tagit för att stötta mig, svara på mina
frågor och i de fall ni inte kunnat svara vidarebefordrat mig till rätt personer.
Vidare vill jag tacka er som tagit emot mig och svarat på mina frågor under studiebesök
på Sia Glass, Berte Qvarn och Berte Gård.
Tack till Uwe Zimmermann som varit examensarbetets ämnesgranskare och bidragit med
idéer om upplägg av projektet och varit snabb att svara på mina frågor.
De data som använts för att sammanställa och analysera solstrålning och solelproduktion
i Slöinge har tagits fram i STRÅNG-modellen av Sveriges Metereologiska och
Hydrologiska Institut med stöd från Strålsäkerhetsmyndigheten och Naturvårdsverket
Slutligen riktas stor tacksamhet till BERTEBOS Stiftelse som finansierat denna studie
och motiverat mig under examensarbetets gång.

Hampus Johansson, Falkenberg 5 juni 2017

Ordlista
STC
Standard Test Conditions. Standardiserade testförhållande under vilka solcellsmoduler
testas och märks. Förhållandena innebär belysning om 1 000 W/m2, modultemperatur om
25°C och ett ljusspektrum motsvarande AM 1.5.
AM
Air Mass. Beskriver hur många gånger solstrålning passerat atmosfären. AM 1.5 innebär
att solstrålningen passerat atmosfären 1.5 gång, vilket inträffar då solhöjden är 45°.
Solhöjd
Solens position på himlen uttryckt i grader över horisonten.
kWp
Kilowatt-Peak. Toppeffekten hos ett solcellssystem, uppmäts under STC.
MWh
Megawattimme = 1 000 kilowattimmar = 1 000 000 wattimmar
Direkt strålning
Solstrålning som når jordytan opåverkad med en definierad riktning från himlen.
Diffus strålning
Solstrålning som interagerat med partiklar i atmosfären och därför når jordytan från alla
riktningar från himlen. Allt ljus som når jordytan då himlen är täckt av moln är diffust.
Globalstrålning
Summan av direkt och diffus strålning.
Azimut
Väderstreck uttryckt som en vinkel. Räknas medsols, vanligtvis med start från söder som
då har 0° azimut. 90° azimut innebär en västlig riktning och -90° grader en östlig riktning.
Extern skuggning
Inträffar då solcellsmodulerna skuggas av intilliggande miljö.
Intern skuggning
Inträffar då en modul i ett solcellssystem skuggar en bakomliggande modul.
Solbanediagram
Används för att illustrera solens position på himlen genom att uttrycka solhöjd och azimut
för olika tider på dygnet för olika tider på året.

Fullasttimmar
Motsvarande antal timmar en produktionsanläggning behöver producera på full effekt för
att komma upp i årsproduktionen.
Nm3
Normalkubikmeter. Uppmätt volym vid 0°C och atmosfärstryck.
Nuvärde
Summan av samtliga kassaflöden under en investeringslivslängd omräknat till dagens
penningvärde. Ett positivt nuvärde representerar en lönsam investering.
Kalkylränta
Procentuellt avkastningskrav som ställs på investeringen. Används för att beräkna
nuvärdet av en investering.
Internränta
Den kalkylränta som gör att nuvärdet av en investering blir noll.
LCOE
Levelized Cost of Energy. Metod som används för att beräkna kostnaden för
energiproduktionen under ett systemets livslängd. Den förväntade energiproduktionen
divideras med nuvärdet av samtliga kostnader för systemet under dess livslängd.
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1. Inledning
Sedan mitten på 1900-talet har den globala efterfrågan på energi ökat och det är en trend
som spås fortsätta de kommande årtiondena. Ofta nämns en snabb industrialisering och
en kraftigt ökande medelklass i många av världens utvecklingsländer som de främsta
orsakerna. Trots att nyttjandet av förnybara energikällor sedan 1990 ökat med över 70
procent [1] har majoriteten av energin fortfarande fossilt ursprung, under 2014 stod olja,
kol och naturgas för 81.1 procent av den tillförda energin i världen [2].
Av de mänskliga aktiviteter som orsakar utsläpp av växthusgaser så kommer det största
bidraget från energiproduktion och då speciellt utsläpp av koldioxid vid förbränning av
just fossila bränslen [3]. Uppskattningsvis står jordbruk, industriprocesser och övriga
mindre poster tillsammans för 32 procent av mänsklighetens utsläpp av växthusgaser
medan den globala energiproduktionen står för de resterande 68 procenten [4].
De senaste åren har kostnaderna för solceller, vindkraft och batterilager minskat kraftigt
och bidragit till att tillförseln av elenergi förändrats i Sverige [1]. Historiskt grundat på
stora centraliserade produktionskällor har inslagen av småskaliga distribuerad produktion
ökat i det svenska elsystemet. Automatiseringar och processtyrning i
tillverkningsindustrin, fler eldrivna värmepumpar i fastigheter och en ökad andel eldrivna
fordon hör till orsakerna varför elenergins betydelse ökat i alla samhällssektorer [1].
Att verka för att fasa ut beroendet av fossila energikällor i förmån för förnybara är inte
enbart en fråga om att värna om klimatet utan också i största grad en fråga om att säkra
en framtida energiförsörjning och de skyddsvärden som kopplas ihop med den. Där
ekonomisk tillväxt, hälsa och trygghet för befolkningen ska skyddas från prischocker,
avbrott i energitillförseln och långsiktigt höga priser [5]. På myndighetsnivå verkar
statens energimyndighet i Sverige för en trygg energiförsörjning som är anpassad till
nuvarande och framtida energianvändare. Den trygga energiförsörjningen ska balanseras
mellan kostnadseffektivitet och en låg negativ inverkan på miljö, hälsa och klimat [6].
Inom den privata sektorn har många företag de senaste åren tagit initiativ till att reducera
sin klimatpåverkan, genom att på olika sätt investera i förnybar energiproduktion. Google
har meddelat att de under 2017 kommer att köpa förnybar elenergi motsvarande sin
globala elenergianvändning [7]. Sedan IKEA:s vindkraftspark i Härjedalen invigdes i maj
2015 har koncernen uttalat sig energioberoende i norden, då produktionsanläggningarna
i norden producerar mer elenergi än vad deras nordiska verksamheter förbrukar [8].
Polarbröd är ett exempel på ett mindre företag som investerat i att producera förnybar
energi. Under 2014 upprättade företaget fyra vindkraftverk i dotterbolaget Polarkrafts
namn, dessa producerade tillsammans elenergi motsvarande 97 procent av
elförbrukningen på Polarbröds bagerier [9].
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1.1 Bertegruppen
Bertegruppen AB är en företagskoncern som genom sina dotterbolag Berte Qvarn, SIA
glass och Berte Gård bedriver verksamhet inom kvarnindustri, jordbruk och
glasstillverkning. Företagen i koncernen har alla sin huvudverksamhet i Falkenbergs
kommun i tätorten Slöinge som 2015 hade knappt 1 000 invånare [10].
Grunden i koncernen utgörs av Berte Qvarn, vars kvarnverksamhet skriftligt daterades
första gången 1569. Verksamheten ägdes då formellt av kyrkan och skatt betalades till
den danska kronan, då Slöinge vid denna tid tillhörde Danmark. Sedan 1583, då
besittningsrätten av verksamheten dokumenterades för första gången, har Berte Qvarn
varit i samma familjs ägo [11].
Idag finns det ett tiotal industrikvarnar i Sverige och Berte Qvarn är en av de modernaste.
Varje år mals 65 000 ton spannmål på Berte Qvarn, vilket motsvarar 13 procent av
Sveriges produktion och gör kvarnen till Sveriges tredje största. Utöver mjölets
konventionella användningsområden producerar Berte Qvarn specifika mjölsorter till
andra verksamheter, exempelvis flygplansblästring och färgtillverkning [12].
När slakteriet i Slöinge skulle läggas ned 1959 innebar det en förlust av bygdens då största
arbetsgivare. För att inte gå miste om arbetstillfällena i Slöinge köpte den dåvarande
direktören på Berte Qvarns de gamla slakterilokalerna och startade Slöinge Industri AB i
samarbete med Trollhätteglass och glassverksamheten startades i Slöinge 1961. Idag är
Sia Glass Sveriges näst största glasstillverkare, de har omkring 20 procent av marknaden
och på fabriken i Slöinge produceras årligen 20 miljoner liter glass [12].
Sedan 1987 har Berte Gård AB varit ett registrerat bolag, trots att jordbruksverksamheten
inom koncernen pågått lika länge som kvarnen funnits. I dagsläget har jordbruket 250
mjölkkor och 500 djur totalt. 2011 byggdes en ny ladugård för mjölkkorna och i
anslutning till denna installerades en biogasanläggning under 2016, för att utvinna energi
ur kogödseln [13].
1.1.1 Visionen om en energineutral företagskoncern
En gemensam stöttepelare för koncernens verksamheter är miljö- och hållbarhetsfrågor.
Det ligger i koncernens intresse att genom medvetna och långsiktiga beslut värna om
närområdet och på så sätt möjliggöra att sysselsättningen bevaras på orten för kommande
generationer. Ur detta har visionen om att bli självförsörjande på energi vuxit fram. I det
första hand gäller visionen att bli självförsörjande på den process-el som används inom
koncernen.
Vattenkraftstationen vid Berte Qvarn producerar 900 MWh ett normalår, men då
komponenterna i stationen behöver bytas ut finns det potential att inom en snar framtid
öka denna. Men ansökan till miljö- och vattendomstolen om att öka effektuttaget från
stationen avslogs under 2016 med motiveringen att miljökonsekvenserna av en sådan
2

utbyggnad inte kartlagts fullt ut. För närvarande pågår arbete med att utforma en ny
ansökan.
Utöver vattenkraftstationen som elproduktionsanläggning finns sedan 2016 en
biogasanläggning i koncernens ägo. Anläggningen är installerad i anslutning till Berte
Gård där biogas utvinns ur gödsel från gårdens 250 mjölkkor. I dagsläget omvandlas
biogasen till elektrisk energi genom förbränning i två gasturbiner.
För att förverkliga visionen om att själva producera den elenergi som förbrukas inom
koncernen behöver koncernens energibehov och produktionsvolymer från befintliga
kraftverk utredas, därtill behöver ny energiproduktion tillkomma.

1.2 Syfte och mål
Detta examensarbete avser att utreda Bertegruppens nuvarande och framtida energibehov
samt uppskatta hur mycket nuvarande energiproduktion från vattenkraft och biogas kan
väntas öka. Utifrån dessa uppgifter syftar examensarbetet till att identifiera hur stor en
eller flera solcellsanläggningar behöver vara för att Bertegruppen ska bli självförsörjande
på elektrisk energi. Följaktligen ingår det även i examensarbetets syfte att utreda vilka
marknadsmässiga förutsättningar som gäller för solcellsinvesteringar i Sverige samt att
utreda hur dessa påverkar dimensioneringen av solcellsanläggningar för Bertegruppen.
Målet med examensarbetet är att, utifrån tekniska och marknadsmässiga förutsättningar,
identifiera hur en eller flera solcellsanläggningar bör dimensioneras i anslutning till
företagen som ingår i Bertegruppen, för att på ett optimalt sätt bidra till att Bertegruppen
blir självförsörjande på elektrisk energi.
1.2.1 Frågeställningar
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Hur stor är Bertegruppens nuvarande energiförbrukning?
Med hur mycket kan denna energiförbrukning väntas öka inom en bestämd
framtid?
Hur stor är energiproduktionen från Bertegruppens vattenkraftverk och
biogasanläggning?
Med hur mycket kan denna energiproduktion väntas öka inom en bestämd
framtid?
Hur stor solcellseffekt behöver installeras för att Bertegruppen ska bli
självförsörjande på elektrisk energi?
Vilka är de marknadsmässiga förutsättningar för solcellsinvesteringar och hur
påverkar de dimensioneringen av solcellsanläggningar för Bertegruppen?
Hur kan solcellseffekten dimensioneras och installeras, i en eller flera
solcellsanläggningar, i anslutning till Bertegruppens företag?
Vad blir kostnaderna för Bertegruppen att investera i de ovan nämnda
solcellanläggningarna?
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1.3 Definitioner och avgränsningar
▪

▪

▪

▪

▪

Projektet avser att utreda processenergin som används på de företag som ingår i
Bertegruppen. Annan energi som används av företagen, exempelvis drivmedel
för transporter av varor och tjänster, beaktas inte.
Den energibärare som primärt undersöks i projektet är elektrisk energi, i de fall
då företagen använder sig av andra energibärare, till exempel energigas och
värmeenergi, undersöks dessa underordnat.
För att beräkna självförsörjande används tidsperioden 1 år. Detta innebär att den
mängd energi som Bertegruppen använder sig av under ett år ska de själva
producera under samma år.
Med självförsörjande avses inte att varje enskilt företag strikt ska producera den
energi som de använder. Självförsörjandet avser endast att total produktion och
konsumtion av energi inom Bertegruppens är samma under en ettårsperiod.
Med begreppet en bestämd framtid avses 5 år från 2016, alltså till och med 2021.

1.4 Rapportens struktur
Inledningsvis presenteras resultatet av den litteraturstudie som genomförts i samband med
projektet. Litteraturstudien är uppdelad i två delar där den första beskriver teorin bakom
de olika elproduktionssätten som projektet berör och den andra beskriver de
förutsättningar som finns på den svenska solcellsmarknaden. I Bilaga I, II och III finns
grundläggande förklaringar bakom elkraftsteori och mer grundläggande förklaringar om
solstrålning och solcellens uppbyggnad för den intresserade.
Efter litteraturgenomgången presenteras och motiveras sedan i metoddelen de
tillvägagångssätt och data som utnyttjats för att nå de resultat som sedan följer. I
resultatdelen redovisas dels Bertegruppens nuvarande och framtida elförbrukning och den
nuvarande
och
framtida
elproduktionen
från
Bertegruppens
befintliga
elproduktionsanläggningar och dels det huvudsakliga resultatet som består av hur stor
solelproduktion som kan väntas inom Bertegruppen.
I diskussionen relateras resultatet till litteraturstudien och viktiga synpunkter angrips,
dessutom diskuteras olika möjligheter och antaganden. Avslutningsvis besvaras de
frågeställningarna i rapportens slutsatser
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2. Teori
Avsnittet fokuseras på de fysikaliska förutsättningarna för de olika energikällor
Bertegruppen använder sig av samt solenergi. En sammanfattande beskrivning av
elkraftsystemteori finns presenterat i Bilaga I.

2.1 Vattenkraft
I Sverige finns det drygt 16 000 MW installerad vattenkraft fördelat på omkring 2 500
vattenkraftverk, tillsammans producerar dessa ett normalår 65 TWh vilket motsvarar
ungefär hälften av den årliga produktionen av elektrisk energi i Sverige [14]. 1 800
stycken av vattenkraften är mindre än 1.5 MW och räknas som småskaliga och dessa
producerar tillsammans ungefär 1.5 TWh under ett år [15]. Lule älv är det mest utbyggda
vattendraget och har totalt 4 160 MW installerad vattenkraft och det enskilt största
vattenkraftverket, Harsprånget, med en effekt om 977 MW [16].
2.1.1 Funktion
Diversiteten bland vattenkraftverk är stor och alla verk är skräddarsydda för att passa de
lokala förutsättningarna. Gemensamt för alla vattenkraftverk är dock att de utnyttjar
vattnets potentiella energi mellan två olika positioner på sin väg till ett vattenmagasin i
den hydrologiska cykeln, i vilken vatten avdunstar, faller som nederbörd och
transporteras tillbaka till ett vattenmagasin via avrinning [17].
I ett vattenkraftverk utnyttjas vattnets potentiella energi genom att leda det från en högre
till en lägre position genom en turbin, i den omvandlas den potentiella energin till
mekanisk energi och i generatorn omvandlas mekaniska energin till elektrisk energi [18].
2.1.2 Oreglerad och reglerad vattenkraft
I ett oreglerat vattenkraftverk utnyttjas det tillgängliga vattenflödet och produktionen
beror således på naturliga förutsättningarna och eventuella utsläpp från uppströms
dammar. Då det inte finns några uppströms dammar beror produktionen enbart på
nederbörd, avrinning och den resulterande vattenföringen. I oreglerade vattenkraftverk
skiljer sig produktionen från dag till dag och årstidsvariationen är stor [17].
2.1.3 Miljöpåverkan och småskalig vattenkraft
Då en kraftstation byggs i ett vattendrag påverkas hela avrinningsområdet. Områden som
tidigare varit torrlagda översvämmas och syrefri nedbrytning av organiskt material leder
till utsläpp av växthusgasen metan. Vidare förändras landskapsbilder och unika
kulturhistoriskt värdefulla miljöer försvinner, artsammansättningen förändras och den
biologiska mångfalden minskar, vattenståndsfluktuationerna blir stora och flera olika
barriärer tillkommer för olika mark- och vattenlevande djur [19].
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De negativa miljökonsekvenserna är störst för reglerade vattenkraftstationer men
oreglerade vattenkraftstationer har också betydande miljöpåverkan, framförallt utgör
själva stationen och eventuell torrläggning av flodfåror barriärer för vattenlevande arters
vandring i vattendraget [19].
Enligt EU:s vattendirektiv behöver vattenkraften i Sverige miljöanpassas för att öka den
biologiska mångfalden och det gäller främst de småskaliga kraftstationerna i södra
Sverige [20]. Något som har medfört att vattenkraftstationer som har gamla vattendomar
eller bedriver verksamheten genom urminnes hävd behöver söka nya tillstånd, där
kostnaderna bara för utredningar och tillståndsprocessen kan uppgå i miljonbelopp [20].
I energiöverenskommelsen [21] som slöts under 2016 av fem riksdagspartier
genomfördes åtgärder för att förenkla prövningssystemet och reglerna för att
miljöanpassa vattenkraft. Vidare beslutades om att sänka fastighetsskatten på vattenkraft
till 0.5 procent, samma nivå som de flesta övriga energiproduktionsanläggningar. I
energiöverenskommelsen [21] konstateras även att utbyggnad av vattenkraft främst ska
ske genom effekthöjningar i befintliga kraftstationer med nya miljötillstånd.
2.1.4 Suseån
Suseån avrinningsområde täcker en area om 450 km2 i Falkenbergs och Halmstads
kommuner, se Figur 1. Huvudsakligen består Suseån av två grenar, Mostorpsån och
Slissån, som sammanstrålar ungefär 2 km uppströms Berte, se Figur 1, och därefter
slingrar sig åt nordväst för att mynna i Kattegatt ungefär 1 mil söder om Falkenberg [22].

Figur 1. Området som avgränsas av de röda markeringarna är Suseåns
avrinningsområde. Avbildad från [22].
Vattenföringen i Suseån varierar kraftigt under året och är normalt som lägst under
sommaren och högst under vintern, vid mynningen var den genomsnittliga
medelvattenföringen 8.8 m3/s mellan 1999–2015 [23]. I Suseån finns fyra
vattenkraftstationer, varav en är Berte Qvarns vattenkraftstation, som alla är oreglerade
och enligt [24] och [25] producerar 4 GWh ett normalår.
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2.2 Biogas
Biogas bildas då organiskt material rötas, bryts ned, under syrefria förhållande av olika
mikroorganismer [26]. Processen pågår naturligt i olika miljöer där syretillgången är
begränsad och organiskt material finns i överflöd, till exempel i mossar och myrar, risfält
och i magar hos idisslare [27].
Produktionen av biogas kan delas in i tre steg. Först bryter en viss typ av mikroorganismer
ner komplexa organiska material till enklare sammansättningar som sockerarter och
aminosyror. I nästa steg skapas alkoholer, fettsyror och vätgas genom fermentering.
Metan produceras slutligen av en speciell typ av mikroorganismer, metanogener, som
behöver en syrefri miljö, spårämnen och mineraler för att överleva och är känsliga mot
variationer i pH-värde och temperatur [27].
Biogas består huvudsakligen av metan och koldioxid samt små mängder av svavelväten
och vattenånga. Beroende av vilka substrat som används varierar biogasens
sammansättning. Proteinrika substrat ger högst metanutbyte på upp till 80 procent medan
rötning av svin- och nötflytgödsel ger biogasen en metanhalt omkring 65 procent.
Energiinnehållet i biogas är 5.6–6.4 kWh/Nm3 och räknas därför som en gas med ett lågt
energiinnehåll [26], i jämförelse har metangas ett energiinnehåll på ungefär 9.8
kWh/Nm3.
2.2.1 Biogasens användningsområden
Biogasen tas tillvara genom att leda gasen från rötkammaren och använda den för
uppvärmning, elproduktion eller som fordonsgas. För uppvärmningsändamål sker
förbränning av biogasen i gaspannor och värmen kan sedan användas för uppvärmning
av lokaler och tappvarmvatten. I en kraftvärmeanläggning kan biogasen användas för att
producera både elenergi och värme, kraftvärmeproduktionen sker då vanligtvis i
förbränningsmotorer med upp till 40 procent el-verkningsgrad [28]. För att använda
biogasen som fordonsgas behöver den uppgraderas, vilket innebär att biogasen renas från
koldioxid så att metanhalten är minst 95 procent [28]. Eftersom metan även är den
energibärande gasen i naturgas får biogas som uppgraderats samma användningsområden
som naturgas och kan injiceras på naturgasnät [27].
Största miljönytta gör biogasen då den ersätter fossila drivmedel då koldioxidutsläppen
kan reduceras med upp till 90 procent enligt [27]. Den största nyttan fås då biogasen
produceras utav kogödsel eftersom det naturliga metanläckaget från gödseln begränsas.
2.2.2 Gödsel och restprodukter från mejeri som substrat
Gödsel har en allsidig sammansättning som ger en stabil biogasprocess och fungerar
därför bra att använda som bassubstrat. De fodertillskott som ges djuren återfinns till viss
del i gödseln och gör att den innehåller mineraler och näringsämnen som är viktiga för
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rötningsprocessen [29]. Då organiskt material till viss del bryts ned i vommen hos
nötkreatur ger gödsel från dessa ett något lägre biogasutbyte än gödsel från svin och höns.
För att uppskatta hur mycket energi som kan utvinnas ur olika substrat används begreppen
torrsubstans och organisk substans [27]. Torrsubstansen är andelen torrt material som
återstår efter det att materialet torkats och den organiska substansen är den andel av
torrsubstansen som består av organiska föreningar. Nötflytgödsel har enligt [29] en
torrsubstans på 8 procent av vilken 80 procent är organisk substans. Ytterligare ett
riktvärde i [29] är att mängden metan som kan utvinnas ur nötflygödsel är 170 Nm3/tontorrsubstans, vilket motsvarar 1 666 kWh/ton-torrsubstans eller 133.3 kWh/tonnötflytgödsel. Enligt [29] har returprodukter från mejeri en torrsubstans om 20 procent
varav 95 procent är organisk substans, metanutbytet uppskattas till 494 Nm3/kgtorrsubstans vilket motsvarande 968 kWh/ton-mejeriprodukt.
Den utvinnbara energimängden ur ett substrat kan beräknas enligt
𝐸 = 𝑀 ∗ 𝑇𝑆 ∗ 𝜌𝐸 ∗ 9.8

(1)

där E är den utvinnbara energimängden i kWh, M substratmängden i ton, TS substratets
torrsubstans i procent, ρE substratets metaninnehåll i Nm3-metan/ton-torrsubstans och
9.8 representerar energidensiteten för metan i kWh/ton.

2.3 Solenergi och solel
Med solel avses elektricitet som genereras direkt från solstrålning och för att producera
solel finns idag två olika tekniker. I ett termiskt solkraftverk utnyttjas optik för att
koncentrera solstrålning och värma upp en fluid som driver en värmemaskin med
tillhörande generator, vanligtvis en ångturbin eller en stirlingmotor [30]. En betydande
nackdel för utnyttjandet av termiska solkraftverk, inte minst i Sverige, är att de endast
kan utnyttja den direkta solstrålningen och fungerar således dåligt under molniga
förhållanden [31]. Den andra tekniken för att omvandla solstrålning till elektricitet är
utnyttjandet av solceller. I dessa utnyttjas solcellens inneboende materialegenskaper för
att, med hjälp av solstrålningen, excitera elektroner och driva en ström i solcellskretsen,
detta kan göras även med diffus strålning
Den grundläggande förutsättningen för solceller är att de kan absorbera ljuspartiklar,
fotoner, och omvandla dem till elektrisk energi. Den absorberande förmågan utgörs av
halvledande material, dessa material ger upphov till en spänning mellan solcellens framoch baksida vid belysning och genom att koppla samman solcellens fram- och baksida
erhålls en ström. När den utsätts för solstrålning ger en kiselsolcell en spänning om
ungefär 0.5 volt oberoende av cellstorlek, strömstyrkan däremot beror av cellens storlek
och strålningens intensitet [32]. I en solcellsmodul är flera solceller ihopkopplade för att
anpassa spänningen och strömmen. Utförligare beskrivning av solcellen presenteras i
Bilaga II.
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2.3.1 Solcellssystem
Genom att koppla ihop flera solcellsmoduler med varandra i serie adderas spänningen
från varje individuell modul medan strömmen blir opåverkad, en rad seriekopplade
moduler kallas för en sträng. På liknande sätt adderas strömmen från varje individuell
modul då dessa kopplas ihop parallellt men lämnar spänningen opåverkad. Genom att
anpassa antalet moduler i en sträng och antalet parallellkopplade strängar med varandra
kan spänning och ström anpassas för att matcha ström- och spänningsintervallet hos
växelriktaren [32].
Växelriktare behövs alltid i ett nätanslutet solcellssystem för att koppla ihop
solcellsmodulerna med elnätet. I växelriktaren omvandlas likströmmen från modulerna
till växelström som matas ut på elnätet [33]. Moderna växelriktare som används i
solcellssammanhang har verkningsgrader över 95 procent som gäller för ett brett intervall
på den inkommande solcellseffekten [32]. För att minimera resistiva förluster i kablar bör
växelriktaren placeras på ett så kort avstånd från modulerna som möjligt [34].
▪

Extern och intern skuggning

I och med att solcellerna är seriekopplade i en solcellsmodul blir påverkan stor då enskilda
celler skuggas. Implikationen blir att strömmen från den sträng av solceller som
innehåller den skuggade cellen reduceras till strömstyrkan hos den skuggade cellen,
eftersom en starkare ström inte kan passera den cellen [35].
För att göra solcellsmodulerna mindre känsliga mot skuggning används bypass dioder.
Genom att leda strömmen förbi den/de skuggade cellerna bidrar dessa till att minska
effektförlusterna. I kommersiella solcellsmoduler är en bypass diod kopplad till 12, 18
eller 24 celler och inte varje enskild cell [32], vilket göra att påverkan ändå kan bli stor
då enskilda celler skuggas.
Skuggning kan framkomma från extern miljö, som byggnader och träd, men också från
nedsmutsning av modulerna. Då solcellsmoduler placeras på en plan yta och lutas för att
maximera solelproduktionen behöver även hänsyn tas till den interna skuggning som kan
framkomma mellan olika modulrader.
2.3.2 Solstrålningens förutsättningar i solenergisammanhang
För att studera solens position på himlen under olika tider på dygnet och året används
solbanediagram. I dessa illustreras solens höjd och i vilket väderstreck solen står vid olika
tidpunkter på dygnet [36], se Figur 2.
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Figur 2. Solbanediagram för mellersta Sverige. Den röda kurvan skapas av solens
position kl.10:30 för olika dagar på året. Y-axeln visar solhöjden och X-axeln azimut (i
detta fall är söder 180°) [37].
Högst blir solelproduktionen då solcellerna är riktade mot den position solen har när den
står högst på himlen, en yta i Sverige bör alltså riktas söderut, se Figur 2. Optimalt ska
modulen lutas så att solstrålning faller rakt mot denna när solen står som högst. Eftersom
solen står högre under sommaren än under vintern så varierar den optimala lutningen β
och är mindre under sommaren än på vintern men värden omkring 40° anges ofta som
optimala för svenska förhållanden [38].
De flesta solenergiteknikerna utnyttjar plana ytor och för att maximera energiupptaget är
det viktigt att kunna avgöra hur mycket solstrålning som når olika ytor. Svårigheterna
med att bestämma hur mycket energi som når en specifik yta har att gör med att solen rör
sig över himlen vilket gör att en yta på jorden sällan är direkt riktad mot solen. Dessutom
når den direkta-, diffusa- och reflekterade solstrålningen samma yta från olika håll och
hur mycket av dem som finns beror på väderförhållanden och omgivningen.
För att bestämma hur mycket av den direkta solstrålningen som når en yta används
azimutvinkeln γ för att beskriva solens orientering i väderstreckens riktning, β för att
beskriva ytans lutning relativt ett horisontellt plan och θ för att beskriva solhöjden se
Figur 3 för illustration.
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Figur 3. De vinklar som beskriver en plan yta relativt solens position på himlen,
Avbildad från [38].
Eftersom diffus strålning kan approximeras vara lika intensiv från alla riktningar mot
himlen maximeras absorptionen av den diffusa strålningen då en yta är horisontal [38].
Vad gäller reflekterad solstrålning så spelar ytans riktning och lutning relativt
omgivningen en avgörande roll.
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3. Marknadsmässiga förutsättningar för solceller i
Sverige
I detta avsnitt presenteras de markmässiga förutsättningar för solceller i Sverige. Avsnittet
inleds med en redogörelse för de olika kostnaderna som en solcellsinvestering innebär.
Därefter överblickas de olika typer av stöd och skattelättnader solcellsaktörer kan ta del
av. Avslutningsvis tas andra, direkta och indirekta, förutsättningar för solceller i Sverige
tas upp.

3.1 Kostnader för solcellsinvesteringar
Investeringskostnaderna för ett nyckelfärdigt solcellssystem inkluderar både kostnader
för hårdvara och indirekta kostnader. Solcellsmoduler, växelriktare, monteringsmaterial
och kablage räknas till hårdvaran och tjänster som projektering, installation, frakt och
nätanslutning till de indirekta kostnaderna [39].
3.1.1 Kostnader för solcellsmoduler
Sedan 2015 har Sverige inte längre någon produktion av kommersiella solcellsmoduler
[40] och är därför helt beroende av den internationella marknaden [41]. De senaste åren
har den inhemska solcellsmarknaden i Sverige växt och bidragit till att solcellsgrossister
kunnat importera större kvantiteter, något som tillsammans med prisnedgångarna på den
internationella marknaden lett till att priserna för solcellsmoduler kraftigt reducerats i
Sverige de senaste åren [41]. I januari 2017 var genomsnittspriset för kiselsolceller på
den europeiska marknaden 0.48 €/Wp [42]. Trots att detta är en minskning med 18.6
procent från januari 2016 har priserna stabiliserats efter en period av kraftiga prisfall
2009–2012, Figur 4.
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Figur 4. Genomsnittligt europeiskt marknadspris för konventionella solcellsmoduler,
sammanställt med data från [42].
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En av anledningarna till att priset på solcellsmoduler stabiliserats de senaste åren är att
EU införde tullavgifter på kinesiska solceller 2013 [41] med avsikten att europeiska
solcellstillverkare fortsatt skulle kunna konkurrera på den europeiska solcellsmarknaden
[43]. I februari 2017 beslutade Europakommissionen att förlänga tullavgifterna i 18
månader. I beslutet fastslogs även att tullavgifterna gradvis kommer att minskas i linje
med minskade kostnader för europeiska solcellstillverkare [44], vilket innebar att minsta
importpriset sänktes från 0.56 till 0.46 €/Wp [45].
I en studie från det tyska forskningsinstitutet Frauhofer identifierade [46] tre olika
scenarier för utvecklingen av den globala solcellsmarknaden 2015–2050. Utgångspriset
för solcellsmoduler sattes till 0.55 €/Wp. Det mest optimistiska fallet resulterade i
modulpriser mellan 0.14–0.21 €/Wp och för det mest pessimistiska fallet var priserna
0.27–0.36 €/Wp.
3.1.2 Systemkostnader
Det slutgiltiga priset för en solcellsanläggning beror på systemets storlek, vilken typ av
montering som används samt om monteringen sker fristående eller på en befintlig
byggnad, vilken typ av kund som är beställare och storleken på installationsföretaget [39].
Gemensamt för olika system är dock att själva solcellsmodulerna står för den största delen
av den totala kostnaden, vilket också är de kostnader som sjunkit mest.
I en jämförelse mellan privata- och kommersiella aktörer stod modulkostnaderna för en
tredjedel respektive hälften av de totala investeringskostnaderna år 2015 [41].
Kostnadsfördelning för ett typiskt kommersiellt takmonterat system om 40–60 kWp finns
illustrerat i Figur 5.
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Figur 5. Kostnadsfördelning för ett kommersiellt solcellssystem, sammanställd av data
från [41].
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I Tabell 1 visas typiska kostnader för några olika nyckelfärdiga systemtyper 2015 och i
Figur 6 illustreras prisutvecklingen för segmentet kommersiellt takmonterade
anläggningar 2008–2015. Båda är sammanställda från uppgifter av olika installatörer på
den svenska marknaden insamlade av [41].
Tabell 1. Kostnader för olika typer av nyckelfärdiga system 2015, data sammanställda
från [41].
Anläggningstyp

Beskrivning

Privatbostad takmonterat
3–20 kWp
Kommersiellt takmonterat
3–20 kWp
Kommersiellt takmonterat
20–500 kWp
Fristående system
100–1000 kWp

Typiskt system på villa som levererar
hushållsel
System på offentliga byggnader,
ladugårdar, mataffärer etc.
System som levererar solel till industrier

Systemkostnad
[kr/Wp]
15.0
12.7
11.8

Centraliserade system med avsikt att sälja
solelen

10.3

70
60

[kr/W]
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Figur 6. Prisutveckling för kommersiellt takmonterade system, 20 – 500 kWp, skapat
med data från efter [41]
I [46], där tre scenarier undersöktes, fann man att de totala komponentkostnaderna för
storskaliga solcellssystems 2015 uppgick till 1 €/ Wp. De olika framtidsscenarierna
resulterade i kostnader mellan 0.28–0.61 €/ Wp år 2050. Vilket med dagens valutakurs (9
mars 2017) motsvarar 2.68–5.83 kr/Wp [47].
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3.2 Befintliga stödsystem som inkluderar solceller
I regeringens vårproposition 2015 meddelades att totalt 450 Mkr kommer att avsättas för
olika stöd till solcellsinstallationer i Sverige mellan 2016–2018 [48]. För att identifiera
hinder och nya sätt att främja solelanvändningen fick energimyndigheten i uppgift från
regeringen att analysera hur Sveriges energiförsörjning på sikt kan bli 100 procent
förnybar och föreslå en strategi för hur användningen av solel kan ökas [40].
För att kategorisera olika typer av solcellsanläggningar gör energimyndigheten i [40] en
indelning efter anläggningsstorlek, där de olika kategorierna är:
▪
▪
▪

Små anläggningar:
Mellanstora anläggningar:
Stora anläggningar:

<68 kW
68–255 kW
>255 kW

Övergripande förespråkar energimyndigheten i [40] att små och mellanstora
solcellsanläggningar bör ges riktade stödinsatser, medan större anläggningar som
yrkesmässigt säljer den producerade elen bör stödjas på samma sätt som annan förnybar
elproduktion, genom elcertifikatsystemet.
3.2.1 Investeringsstöd för solceller
Investeringsstödet kan betalas ut till privatpersoner, kommuner och företag som ett
engångsbelopp för investeringar i nätanslutna solcellssystem som slutförts senast 31
december 2019. Förutsättningar för att få investeringsstödet är att inget annat offentligt
stöd erhållits för investeringen, varken EU-stöd eller ROT-avdrag, samt att företaget som
söker stödet inte är belastat med betalningskrav [49]. Investeringsstödet är rambegränsat,
med innebörden att stödet bara kan betalas ut så länge de avsatta medlen räcker, och
ansökningarna behandlas i turordning av den länsstyrelse inom vilken
solcellsinstallationen sker. Utbetalning av en beviljad ansökning görs av Boverket [49].
Investeringsstödet kan bara delas ut för ett solcellssystem per byggnad, om
solcellssystemet är fristående gäller ett system per fastighet. De kostnader som är
stödberättigade inkluderar kostnader för projektering, material och arbete förutsatt att
installatören är godkänd för F-skatt [49]. Det maximala belopp som betalas ut är 1.2 Mkr.
Om sökande är ett företag ska ansökan vara inlämnad till länsstyrelsen innan projektet
påbörjats, om sökande inte är ett företag ska ansökan vara inlämnad till länsstyrelsen
senast sex månader efter projektet påbörjats [49]. Om länsstyrelsen beviljar stödet så är
det även den som bestämmer när projektet ska vara klart och stödmottagaren ansvarar för
att lämna de uppgifter som krävs för uppföljning och utvärdering.
▪

Investeringsstödet i praktiken

I september 2016 hade Sveriges länsstyrelser sammanlagt beviljat stöd för 683.3 Mkr.
Kvar av den ursprungliga ramen att betala ut var då 111.2 Mkr. I höstbudgeten 2015
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aviserade regeringen att ytterligare 225 Mkr skulle avsättas för investeringsstödet under
2016 och mellan 2017–2019 ska 390 Mkr/år avsättas. Sammanlagt genomförs alltså
nysatsningar på investeringsstödet om 1.4 miljarder kr mellan 2016–2019. Om alla
inkomna ansökningar (oktober 2016) beviljas återstår 630 Mkr av ramen, vilket motsvarar
525 st. utbetalningar av maximalbeloppet 1.2 Mkr.
▪

Investeringsstödets framtid och Energimyndighetens förslag till förändring

Trots att investeringsstödet för solceller bidragit till att få fart på den svenska
solcellsmarknaden har systemet fått kritik de senaste åren, [41] påpekar att marknaden
har växt ur systemet eftersom de avsatta medlen i den ursprungliga ramen inte räckt för
de inkomna ansökningarna och [50] identifierar de långa väntetiderna som ett kritiskt
hinder för marknadsutvecklingen som sätter en övre gräns för solcellsutbyggnaden i
Sverige. Väntetiden för att få ett beslut på sin ansökan varierar mellan de olika
länsstyrelserna men det är inte ovanligt att den överstiger två år.
Energimyndigheten föreslår i sin strategi [40] att investeringsstödet fasas ut för villaägare.
De motiverar förslaget med att majoriteten av ansökningarna om investeringsstöd kommit
från just villaägare och bidragit till att väntetiden blivit lång. Istället förslås att ett separat
stödsystem införs för villaägare, kallat solROT-avdrag, som ska kompensera för de
uteblivna intäkterna från investeringsstödet. SolROT-avdraget föreslås bli en del av ROTavdraget men ändå avskilt så att förändringar av ROT-avdraget inte behöver påverka
solROT-avdraget. Energimyndigheten öppnar också upp för att lösningen kan utvidgas
till ett samlat energiROT-avdrag där stöd kan fås för investeringar i förnybar elproduktion
och energieffektiviseringar.
Förhoppningen med förslaget är att korta ned väntetiden för att få beslut och utbetalad
ersättning för solcellsinvesteringar och genom att rikta investeringsstödet mot
mellanstora- och större solcellsanläggningar stimulera utbyggnaden av sådana.
3.2.2 Investeringsstöd till jordbruksföretag för förnybar energi
Inom landsbygdsprogrammet kan jordbruksföretag samt trädgårds- och rennäringsföretag
få investeringsstöd för att bygga anläggningar för att producera förnybar energi [51].
Stödet inkluderar kostnader för material och fast inredning, projekterings-, planeringsoch installationsarbete, programvara samt om- eller nybyggnation av anläggningar.
Stödet uppgår till 40 procent av de stödberättigade kostnaderna för investeringen förutsatt
att de är budgeterade till minst 100 000 kr [51].
Endast de högst prioriterade ansökningarna får stöd och beslut fattas av länsstyrelsen i
fråga, som bedömer ansökningar utifrån målen med landsbygdsprogrammet och målen
för regionens utveckling [51]. Det finns både gemensamma nationella prioriteringar och
regionspecifika prioriteringar. I Region Halland är det högsta beloppet som betalas ut 1.2
Mkr [52].
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3.2.3 ROT-avdrag
Som ett alternativ till investeringsstödet för solceller kan privatpersoner utnyttja ROTavdraget. Avdraget innebär att privatpersoner får göra avdrag på kostnaden för det utförda
arbetet och sedan 1 januari 2016 motsvarar avdraget 30 procent av arbetskostnaden eller
maximalt 50 000 kr per person och år. Då skatteverket anser att arbetskostnaden
schablonmässigt kan beräknas som 30 procent av den totala investeringskostnaden
motsvarar ROT-avdraget 9 procent av den totala investeringskostnaden [53].
3.2.4 Elcertifikatsystemet
Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem för förnybar elproduktion som
infördes i Sverige 2003 och sedan 2012 ingår även Norge i stödsystemet [54]. Systemet
grundar sig på att producenter får ett elcertifikat av staten för varje förnybart producerad
MWh elenergi. Elcertifikatet säljs sedan på en öppen marknad där efterfrågan skapas av
att, de så kallade, kvotpliktiga är skyldiga att köpa en viss mängd elcertifikat i förhållande
till sin elförbrukning. Alla elanvändare som på något sätt köper elenergi på den nordiska
elmarknaden är kvotpliktiga samt de som använder mer än 60 MWh/år egenproducerad
elenergi som producerats i en anläggning större än 50 kW [55].
Hur många elcertifikat de kvotpliktiga måste köpa regleras i lagen om elcertifikat [55]
och höjs successivt fram till 2020, Figur 7. Kvoten baseras på den förväntade
utbyggnaden av förnybar elproduktion och de kvotpliktigas förväntade elförsäljning [54].
0,35
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Figur 7. Kvotnivå, antal elcertifikat kvotpliktiga är skyldiga att köpa per såld MWh el,
skapad med data från [55].
▪

Elcertifikatsystemet i praktiken

Under 2016 var det genomsnittliga priset för ett elcertifikat 157 kr, vilket innebar en extra
inkomst om 15.7 öre/kWh för de elcertifikatsberättigade [56]. För att tilldelas elcertifikat
17

krävs det att anläggningen använder någon av energikällorna; biobränsle, geotermisk
energi, solenergi, vattenkraft, vindkraft, vågkraft eller torv. Dessutom ska anläggningen
vara ansluten till elnätet och elproduktionen mätas per timme [57].
Trots att solelanläggningar är överrepresenterat i systemet så erhåller de en liten del av
elcertifikaten. Den 7 mars 2017 var 4 581 st. solelanläggningar berättigade elcertifikat,
drygt 60 procent av totala antalet anläggningar i elcertifikatsystemet. Tillsammans
uppgick den förväntade elproduktionen från dessa solelanläggningar till 84.5 GWh/år,
motsvarande 0.33 procent av elproduktionen i elcertifikatsystemet [58]. Uppskattningsvis
30 procent av Sveriges solelanläggningarna ingår i elcertifikatsystemet [59].
▪

Energimyndighetens förslag till förändringar

Energimyndigheten föreslår i sin strategi [40] att små solcellsanläggningar, upp till 68
kW, från och med 2020 inte ska ingå i elcertifikatsystemet. För de uteblivna intäkterna
föreslås att kompensation sker genom att något av stödsystemen som riktas mot små
anläggningar justeras. Ett förslag är att höja skattereduktionen från 60 till 80 öre/kWh, ett
annat att nivån på det tänkta solROT-avdraget höjs i förhållande till den uteblivna
ersättningen från elcertifikatförsäljning.
3.2.5 Ursprungsgarantier
Handeln med ursprungsgarantier är uppbyggd på samma sätt som elcertifikatsystemet och
är ett sätt att garantera elens ursprung. För varje producerad MWh kan en elproducent få
en ursprungsgaranti där det framgår hur elen producerats [60]. Ursprungsgarantier är inte
ett direkt stöd för förnybar elproduktion men då garantierna säljs på en öppen marknad
kan de bidra till ökade intäkter för producenterna [59].
Det finns inga kvotpliktiga aktörer på marknaden för ursprungsgarantier, istället är de
som köparna typiskt elhandelsbolag som vill profilera sig och sälja el som producerats på
ett specifikt sätt. Dessa företag köper då motsvarande mängd ursprungsgarantier mot den
elenergimängd de säljer under det specificerade produktionssättet, exempelvis solel [41].
Under 2016 utfärdades 36 702 st. ursprungsgarantier för solel, av dessa annullerades
11 966 stycken [61]. Ersättningen för ursprungsgarantier varierar kraftigt mellan olika
elhandelsbolag, vissa betalar ett högt pris för ursprungsgarantier för solel medan andra
inte betalar någon ersättning alls.
3.2.6 Undantag från inmatningsavgift
För att mata in egenproducerad elenergi på elnätet krävs ett inmatningsabonnemang som
säkerställer att produktionsanläggningen är godkänd och uppfyller de krav och regler som
ställs [59]. Om en elanvändare producerar egen el med en maximal effekt om 43.5 kW,
har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere och under ett kalenderår köper mer el
än vad hen matar ut på nätet, ska ingen avgift tas för inmatningsabonnemanget [62].
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▪

Energimyndighetens förslag till förändring

För att harmonisera de olika stödsystemen för solceller så föreslår [41] att gränsen fär
inmatningsavgift bör höjas från 63 till 100 ampere, som motsvarar en effekt om 68 kW.
På detta sätt skulle gränsen för att undvika inmatningsavgift bli samma som gränsen för
att få skattereduktion och då rikta dessa stöd till små anläggningar, upp till 68 kW.
3.2.7 Skattelättnader
▪

Undantag från energiskatt på egenproducerad el

I svensk ellagstiftning är huvudregeln att all förbrukning av elkraft är skattebelagd.
Skattebeloppet är dels baserat på vart i landet elen förbrukas och vem som förbrukar den.
Hushåll och servicesektorn betalar samma skattebelopp om 29.5 öre/kWh 2017 medan
jord-och skogsbruk samt tillverkningsindustrin betalar 0.5 öre/kWh [59].
Elenergi som framställts i en anläggning mindre än 50 kW generatoreffekt är inte
skattepliktig. För att vind- och vågkraft ska vara skattebefriad krävs att den sammanlagda
generatoreffekten i anläggningen är mindre än 125 kW och för solceller krävs att
anläggningens installerade toppeffekt inte överstiger 255 kW [63].
I februari 2017 överlämnade regeringen en remiss till lagrådet om att utvidga
skattebefrielsen för egenproducerad förnybar el ytterligare, ett förslag som lagrådet inte
gav några anmärkningar på [64]. Förslaget innebar att solelproducenter med flera mindre
anläggningar som tillsammans överstiger 255 kW toppeffekt ska få kraftigt sänkt skatt
som på sikt kan tas bort helt. Det första steget innebär en sänkning av normalskattenivån
från 29.5 till 0.5 öre/kWh för den förnybart producerade elen som träder i kraft 1 juli
2017. Förslaget påverkar inte solelproducenter som sammanlagt inte överstiger 255 kW
solcellseffekt, dessa är fortfarande skattebefriade [65].
▪

Skattereduktion

Den som framställer förnybar el, matar in denna i samma anslutningspunkt som el köpes
och vars säkring inte överstiger 100 ampere har rätt till skattereduktion. Dessutom krävs
att producenten anmält till elnätsägaren att förnybar el produceras och matas in i
anslutningspunkten [65]. Skattereduktion fås oberoende av andra ersättningar, såsom
ersättning från elhandlare, för nätnyttan och elcertifikat [59].
Skattereduktionen kan erhållas av samtliga solelproducenter, fysiska- såväl som juridiska
personer, och baseras på den elenergimängd som under ett kalenderår matats in i
anslutningspunkten. Maximalt kan skattereduktion fås för 30 000 kWh/år om 0.60
kr/kWh, men reduktionen är begränsad till den elenergimängd som köpts från nätet. I
fallet då mer elenergi matats in på nätet än vad som matats ut, motsvarar underlaget för
skattereduktionen mängden köpt elenergi [65].
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3.3 Andra direkta och indirekta förutsättningar för solceller
3.3.1 Bygglov
Bygglov utfärdas av de kommunala byggnadsnämnderna med avseende på boverkets
byggregler och den detaljplan som gäller. Men varken i plan- och bygglagen eller
boverkets byggregler finns det några direkta bestämmelser gällande solcellsanläggningar
som installeras på en befintlig byggnad [59]. Däremot krävs bygglov för nya byggnader,
tillbyggnader och ändringar av en befintlig byggnad. Inom ett område som omfattas av
en detaljplan krävs dessutom bygglov för åtgärder som ändrar byggnadens utseende [66].
Hur olika kommuner hanterar bygglov för solcellsanläggningar varierar men det är
vanligt att bygglov behövs för en solcellsanläggning på en befintlig fastighet inom ett
detaljplanområde, då det kan anses att solceller ändrar byggnadens utseende [59].
I Falkenbergs kommun krävs bygglov för solceller i detaljplanområden om solcellerna
står uppresta på ett tak eller är parallella med taket och överstiger en yta om 20 m2. För
en- eller tvåfamiljshus krävs inte bygglov för en solcellsanläggning såvida den inte
väsentligt ändrar byggnadens karaktär [67].
3.3.2 Elnätförutsättningar
2015 var nära 90 procent av den installerade solcellseffekten i Sverige ansluten till
lokalnäten, så kallad distribuerad elproduktion. Under samma år bidrog den totala
solcellseffekten med 0.08 procent av Sveriges elbehov [41]. Dessa innebär en låg risknivå
enligt en studie där det internationella energiorganet IEA samlat erfarenheter från olika
länder. För enskilda lokalnät, speciellt i landsbygden, kan det finnas risker för
överspänning och överbelastning [68].
De senaste åren har många olika typer av studier genomförts gällande integration av
solceller i det svenska elsystemet och den generella uppfattningen är att minst 30 procent
av den årliga elanvändningen inom ett lokalnät går att försörja med solel utan försämrad
elkvalitet [68].
3.3.3 Elpris och egenförbrukning
Kostnaderna för köp av elenergi är i Sverige förknippat med tre olika komponenter:
elhandelspris, elnätsavgift och energiskatt. Se Fel! Hittar inte referenskälla. för k
omponenternas fördelning. Elnätsavgiften och elhandelspriset kan variera under olika
tider på året och är beroende av vilket avtal en har med sin elleverantör men energiskatten
är alltid densamma [69]. För privatpersoner motsvarar 43 procent av elkonsumentpriset
skatteavgifter, medan elhandelsavgifter motsvarar 34 procent och nätavgifterna 23
procent [70].
Hur och av vem elenergi handlas är upp till varje enskild elanvändare, en kan välja att ha
ett rörligt- eller ett fast elhandelspris eller olika kombinationer av fast- och rörligt pris
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[69]. Vilket elnätsföretag en elanvändare har är ingenting elanvändaren själv kan styra
över, eftersom Sverige är uppdelat i geografiska områden där olika företag äger elnäten
är varje elanvändare hänvisad till dem som äger elnäten i respektive område [70].
Elnätsföretagen har olika avtal för olika typer av elkunder och för mindre elanvändare
används säkringstariffer där elnätskostnaden baseras på huvudsäkringens storlek.
Elanvändare med högre effektbehov har istället effekttariffer där elnätsavgiften baseras
på förbrukning och effekttoppar, i E.On Elnät Syds elnätområde är alla elnätabonnemang
med säkringsstorlekar större än 63 ampere baserade på effekttariffer [69].
▪

Solel och egenförbrukning

Egenförbrukning kan definieras som andelen av den producerade elen som konsumeras i
byggnaden som produktionsanläggningen är ansluten till [71]. Den producerade elen som
inte används i fastigheten kallas överskottsel och matas ut på elnätet. Prissättning av
överskottsel görs efter spotpriset som under 2016 i genomsnitt var 27.7 öre/kWh [72].
Ofta är det lättare att dimensionera kommersiella än privata fastigheter till att ha hög
egenförbrukning, ppå grund av att privata fastigheter ofta har en låg effektförbrukning då
solelproduktionen är hög [39], typiskt gäller det omvända för kommersiella fastigheter.
▪

Nätnytta

Elnätnyttan vid distribuerad elproduktion uppstår av att produktion och förbrukning sker
i nära anslutning till varandra, vilket resulterar i minskade effekttoppar och bättre
elkvalitet [71]. Dessutom bidrar distribuerad elproduktion till att överföringsförlusterna i
elnätet minskar. För ett solcellssystem i nära anslutning till elanvändningen uppskattas
överföringsförlusterna till högst 1 procent [39], en låg andel jämfört med de totala
överföringsförlusterna Sveriges elsystemet som 2015 uppgick till 7.56 procent [8].
Enligt §15 i kapitel 3 i ellagen [62] har en elproducent rätt till ersättning som ska motsvara
de förluster som nätägaren undviker då elenergin matas ut på elnätet. Hur ersättningen
ska beräknas är oklart och varierar mellan 2–7 öre per inmatad kWh [41], för E.On Elnät
Syd är ersättningen 5 öre/kWh [69].
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4. Metod och data
De olika delarna i projektet syftar slutligen till att bestämma hur stor del av Bertegruppens
elbehov som kan tillgodoses med solceller. För att göra detta används en rad olika
metoder och data som presenteras och motiveras i detta kapitel.

4.1 Litteraturstudie
Litteraturstudien som genomförs initialt i projektet syftar till att skapa en grundläggande
förståelse för de olika områdena som projektet berör.
Dels studeras mer tekniska områden som funktionen och uppbyggnaden av solceller och
solcellssystem, samt deras förutsättningar i elkraftsystem. Genom att, bland annat, studera
rådande lagtext och information från ansvariga myndigheter kan förutsättningarna för
solel på den svenska marknaden identifieras, samt de förändringar som kan väntas i
framtiden. Vidare undersöks de kostnader som är förknippade med installationer och
innehav av solcellsanläggningar. Genom att sammanställa förutsättningarna för olika
aktörer kan Bertegruppens förutsättningar för att producera solel åskådliggöras.
Eftersom Bertegruppen äger en vattenkraftstation och en biogasanläggning studeras de
grunderna för dessa energislag, med avsikten att få bättre förståelse för vad som påverkar
produktionen från dessa och hur den kan komma att utveckla sig.

4.2 Bertegruppens nuvarande och framtida elförbrukning
För att identifiera hur mycket energiproduktion som behöver tillkomma och/eller hur
stora energibesparingar och/eller energieffektiviseringar som behöver genomföras
behöver elanvändningen studeras. I projektet utreds därför de olika företagens behov av
elenergi, detta genom att studera data från Bertegruppens elleverantör och genomföra
intervjuer med ansvarig personal på de olika företagen.
Upplösningen på den data som används är kWh/h, för att på bästa sätt kunna se variationer
i elförbrukning och bestämma hur väl elbehovet stämmer överens med potentiell
solelproduktion. Då visionen om självförsörjande innebär att producera lika mycket
elenergi som förbrukas under ett år är det i slutändan det årliga elbehovet som är av
intresse, MWh/år.
Det nuvarande elbehovet utreds genom att studera data från närmsta föregående helår
(2016). Detta motiveras med att produktionsvolymerna och elförbrukningen från två av
företagen ökat kontinuerligt de senaste åren, alltså hade data över genomsnittlig
energiförbrukning för flera år tillbaka i tiden gett en missvisande bild.
Det framtida behovet av elenergi identifieras vid intervjuer med ansvarig personal på
respektive företag [12], [73] och [74]. Dessa syftar till att utreda företagens framtidsplaner
och eventuella förändringar i verksamheten som kan komma att påverka elanvändningen.
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4.3 Vattenkraftproduktion
Turbinen och generatorn i Berte Qvarns vattenkraftstation är från 1950-talet, den elenergi
som produceras förbrukas nästan uteslutande av kvarnverksamheten och själva
produktionen registreras inte per timme [74]. Av dessa anledningar är det svårt att veta
vad den momentana produktionen från anläggningen är.
De data som används för att uppskatta vattenkraftproduktionen är de data som
sammanställs över hur mycket av vattenkraftelen som används av kvarnverksamheten i
kWh/dag samt data från elleverantören över hur mycket elenergi som matats ut på elnätet
i kWh/dag. Genom att summera dessa värden och slå ut dem på 24 timmar fås således en
genomsnittlig vattenkraftproduktion i samma upplösning som för övriga data i projektet,
kWh/h, dock utan variationer under dagen.
Vidare är de data som används från närmsta föregående helår (2016), detta för att kunna
sammanställa och jämföra dem med dataserierna för elförbrukningen.
Eftersom elproduktionen från oreglerade vattenkraftstationer beror av vattenföringen i
vattendraget studeras data över vattenföringen i Suseån vid Berte Qvarn. De data som
används är hämtad från SMHI:s vattenweb [75] och uttrycks i genomsnittlig vattenföring
för respektive månad under 2016. Genom att jämföra vattenföring och elproduktion för
respektive månad 2016 kan samverkan mellan vattenföring och elproduktion identifieras.
Vidare studeras genomsnittlig vattenföring vid Berte Qvarn över en flerårsperiod, också
från SMHI:s vattenweb [75]. Tillsammans med uppgifter från [73] över den planerade
nybyggnationen av Berte Qvarns vattenkraftstation kan den framtida elproduktionen
uppskattas.
Eftersom Bertegruppen köper elenergi från två andra vattenkraftstationer i Suseån genom
systemet för ursprungsgarantier sammanställs dessutom data över den nuvarande och
framtida elproduktionen från dessa anläggningar genom frågor till kraftbolaget som äger
dessa produktionsanläggningar [73].

4.4 Biogasproduktion
Då biogasanläggningen på Berte Gård installerades i slutet av 2016 finns ännu inga
produktionsdata för ett heltäckande år. Därför har istället produktionen från
biogasanläggningen uppskattats utifrån uppgifter från den investeringskalkyl som gjordes
i samband med investeringen samt uppgifter som samlas in under studiebesök vid
anläggningen. Dessa uppgifter används tillsammans med den information som hämtats
under litteraturstudien för att uppskatta energiproduktionen, nu och i framtiden.
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4.5 Beräkningar av Bertegruppens potentiella solelproduktion
Det förberedande arbetet med att uppskatta hur stor solelproduktionen kan bli för
Bertegruppen går ut på att identifiera tillgängliga ytor för solcellsmoduler och deras
lutning och orientering. Detta görs genom studiebesök och intervjutillfällen på de olika
företagen [12], [73] och [74]. För att identifiera extern skuggning har intilliggande
byggnader och miljö studerats.
I de fall solcellsmodulerna inte placeras plant på underlaget ifråga, utan lutas för att öka
solelproduktionen krävs ett visst avstånd för att i största utsträckning undvika intern
skuggning mellan modulrader. Tre kritiska parametrar för placering av solcellsmoduler
är modulens bredd B, lutningsvinkeln β samt avståndet mellan modulraderna d. Som
framgår av Figur 8 består avståndet d mellan modulraderna dels av modulernas bredd och
lutningsvinkel och dels ett variabelt avstånd x.

Figur 8. Illustration av framkomsten av intern skuggning mellan olika rader av
moduler, Avbildad från [76].
I [76] studeras hur avståndet d, modulbredden B, modulernas lutningsvinkel β och
eventuell taklutning α påverkar uppkomsten av internskuggning vid olika solhöjder θlim.
För att göra detta använder sig [76] av sambandet
𝐵∗sin(𝛽)
𝑙𝑖𝑚 )+tan(𝛼)

𝑑 = tan(𝜃

+ B ∗ cos(𝛽)

(2)

som utnyttjas för att studera vid vilken solhöjd interskuggning uppstår givet ett bestämt
avstånd d mellan modulraderna.
För att beräkna den potentiella solelproduktionen används slutligen programvaran
HOMER ENERGY, ett simuleringsverktyg för småskalig elproduktion framtaget av
National Renewable Energy Laboratory [77]. I detta projekt utnyttjas programmet för att
simulera solelproduktionen för de olika systemstorlekarna som identifierats genom
förberedande arbete.
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I HOMER simuleras det definierade systemet genom att göra en energibalans för varje
tidssteg under ett år. I varje tidssteg jämförs den elektriska lasten med den elproduktionen
som de definierade komponenterna kan bidra med och HOMER beräknar energiflödet
mellan systemets komponenter.
Tidsstegupplösningen är i projektet 1 timme vilket innebär att 8760 tidssteg simuleras för
varje år. Uteffekten från ett solcellssystem beräknas enligt
𝑃𝑝𝑣 = 𝑌𝑝𝑣 ∗ 𝑓𝑝𝑣 ∗ (𝐺̅

𝐺̅𝑇

𝑇,𝑆𝑇𝐶

)[1 + 𝛼𝑝 (𝑇𝑐 − 𝑇𝑐,𝑆𝑇𝐶 )]

(3)

vars parametrar beskrivs av Tabell 2.
Tabell 2. Beskrivning av parametrar för ekvation (2)
Symbol

Enhet

Beskrivning

𝑷𝒑𝒗

kW

Uteffekt från systemet

𝒀𝒑𝒗

kW

Uteffekt vid STC

𝒇𝒑𝒗

%

Förlustfaktor för systemet

̅𝑻
𝑮

kW/m2

Globalstrålning för tidssteget

̅ 𝑻,𝑺𝑻𝑪
𝑮

1 kW/m2

Globalstrålning vid STC

𝜶𝒑

%/°C

Solcellsmodulens temperaturkoefficient

𝑻𝒄

°C

Solcellsmodulens temperatur för tidssteget

𝑻𝒄,𝑺𝑻𝑪

25 °C

Solcellsmodulens temperatur vid STC

4.5.1 Indata till simuleringar
För att utnyttja HOMER till att simulera hur stor solelproduktionen kan bli från olika
solcellssystem krävs indata med tidsupplösningen 1 timme. Hur dessa samlas in
motiveras och förklaras nedan.
▪

Globalstrålning

Solen beskrivs ofta som en obegränsad energitillgång som är tillgänglig över hela världen
men för att kunna planera och optimera utnyttjandet av energin krävs kunskaper om
solstrålningen och dess beteende [78].
Sedan 1999 har SMHI, Naturvårdsverket och Strålsäkerhetsmyndigheten sammanställt
data över solinstrålningen i Sverige med hjälp av systemmodellen STRÅNG [79]. Dessa
data kommer i olika utförande beroende på användningsområde och är tillgängliga för
allmänheten på STRÅNG: s hemsida [79].
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Data över globalstrålningen mellan 2006–2016 hämtas från STRÅNG [79] och gäller för
Slöinge. Dessa data har bearbetats i MATLAB för att ta fram genomsnittlig normal
globalstrålning för perioden, resultatet från detta presenteras i Bilaga V.
▪

Elförbrukning

Då simuleringar görs för samtliga företag används elförbrukningsdata för respektive
företag. Dessa förbrukningsdata är hämtade från Bertegruppens elleverantör i timvärden
för 2016.
▪

Lutning och riktning på solcellsmoduler

Riktningen för solcellsmodulerna och hur de kan lutas relativt en horisontell yta
identifieras genom intervjuer och studiebesök vid respektive företag. Dessa uppgifter förs
in i HOMER genom att definiera azimut och lutning för solcellsmodulerna.
▪

Komponenter

De komponenter som simuleras är solcellsmoduler och växelriktare. Då Bertegruppen
fört diskussioner med en solcellsinstallatör angående en eventuell installation baseras
beräkningarna på den solcellsmodul som installatören ifråga använder sig av.
Solcellsmodulen är polykristallin och av fabrikatet ECSOLAR och har en toppeffekt på
315 Wp samt en verkningsgrad om 16.3 procent. Produktdatablad för solcellsmodulen
finns i Bilaga I. I avsaknad av data om växelriktaren har en generisk växelriktare i
HOMER använts, vid simuleringarna har växelriktaren haft samma effektstorlek som
respektive solcellseffekt.
4.5.2 Utdata från simuleringar
De data som extraheras från simuleringarna är uteffekten från solcellssystemet, dessa
kommer i form av timvärden över solelproduktionen för det första året. För varje
simulering erhålls således 8760 datapunkter som representerar solcellseffekten från det
angivna systemet i kW.
4.5.3 Bearbetning av dataserier
Behandling och analys av data sker i programmeringsverktyget MATLAB. Tillsammans
med de inbyggda funktionerna utnyttjas matrisberäkningar för att analysera de olika
dataserier som samlas in under projektet.
Dataserierna för elförbrukningen, vattenkraftproduktionen och uteffekten från de
simulerade solcellssystemen förs in i MATLAB. Där utförs beräkningar för att se hur
mycket solelen kan bidra med till de olika företagen och hur stort överskottet som matas
ut på elnätet blir.
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I Bilaga IX redovisas den kod som tagits fram för att bearbeta data över globalstrålningen
från STRÅNG och i Bilaga X redovisas den kod som tagits fram för att sammanföra
dataserierna över elförbrukning, vattenkraftproduktion och potentiell solelproduktion.
4.5.4 Ekonomiska beräkningar
Solcellsmoduler har vanligtvis 25 års garanti, men livslängden är förmodligen betydligt
längre [41]. Den långa livslängden gör det svårt att göra bra investeringskalkyler, för att
beräkna solelens produktionskostnad krävs ett 30-tal antaganden och för att beräkna
lönsamheten krävs ytterligare ett tiotal antaganden [80]. För dessa har det saknats ett
enhetligt underlag på den svenska marknaden vilket bidragit till stor spridning mellan
investeringskalkyler och svårigheter i att bedöma det ekonomiska utfallet [80].
Vid investeringskalkyleringar uttrycker kalkylräntan det lägsta krav på avkastning som
ställs på det investerade kapitalet. Ofta motsvarar kalkylräntan en avkastning som
investeraren skulle kunna få genom andra investeringar med jämförbar risk [80].
Kalkylräntan kan användas för att beräkna värdet av kassaflöden som infaller i framtiden,
detta värde kallas nuvärde och beräknas enligt
𝐴

𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒 = (1+𝑘𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎)𝑛

(4)

där A är summan av de kassaflöden som infaller år n. Den kalkylränta som ger ett nuvärde
som är noll kallas internränta [80].
För att göra investeringskalkyler för energiproduktionsanläggningar är LCOE en vanlig
metod. I LCOE beräknas nuvärdet av investeringens totala kostnader som sedan slås
sedan ut på den förväntade elproduktionen under investeringens livslängd [77]. I
samarbete med Stockholm stad och en referensgrupp med olika aktörer från den svenska
solcellsmarknaden genomfördes ett projekt på Mälardalens högskola [80] som resulterade
i en standardiserad modell för solcellsinvesteringar i Sverige som beräknar LCOE enligt

𝐿𝐶𝑂𝐸 =

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑+∑𝑖=𝑁
𝑖=1 (

å𝑟𝑙𝑖𝑔𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑖 𝑅𝑒𝑠𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒
)−
(1+𝑅)𝑁
(1+𝑅)𝑖

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒å𝑟1 ∗(1+𝑆𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔)𝑖−1

(1+𝑅)î

∑𝑖=𝑁
𝑖=1

(5)

där i representerar året, N den ekonomiska livslängden och R kalkylräntan. Energiutbytet
är energiproduktionen då den fördelats på den installerade effekten, systemdegraderingen
den grad av försämring systemet upplever och restvärdet det värde systemet har vid
livslängdens och som kan fås genom att exempelvis sälja komponenterna. Modellen är
offentliggjord och finns tillgänglig Mälardalens Högskolas hemsida [81].
Då de olika solcellssystemen utarbetats används den ovan beskrivna kalkylmodellen för
att beräkna produktionskostnader för solelen enligt LCOE-metoden. Dessutom beräknas
solcellssystemens nuvärde och internränta. De antaganden som gjorts redovisas i Tabell
3. Specifika antagande för respektive företag och system finns i Bilaga V.
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Tabell 3. Antaganden för investeringskalkyl, applicerade på samtliga anläggningar.
Investering

Värde

Enhet

Kommentar

Investeringskostnad

10 000

kr/kWp

Byte av växelriktare

1 000

kr/kW,15 år

Antaget belopp motiveras under
diskussionsavsnitt.
Kostnad för byte av växelriktare vars
livslängd uppskattas till 15 år

xx

kr/kWh

Ersättning överskottsel
Ersättning nätnytta
Ersättning elcertifikat
Ersättning garantier
Anläggning

0.277
0.05
0
0

kr/kWh
kr/kWh
kr/kWh
kr/kWh

Verkningsgrad moduler
Systemdegradering

16.3
0.3

procent
procent/år

Intäkter
Elkostnad vid köp

Bertegruppens genomsnittliga
elkostnader 2016
Genomsnittligt spotpris 2016
Ersättning från E.On elnät syd
Används inom koncernen
Används inom koncernen

Se Bilaga IV för specifikationer
Utbytet från modulerna minskar med
tiden

För att studera hur lönsamheten i solcellsinvesteringarna beror av investeringsstödet
genomförs en känslighetsanalys. I den varieras endast stödnivån på investeringsstödet
medan de andra parametrarna i investeringskalkylen hålls konstanta. Detta syftar till att
identifiera vid vilken stödnivå nuvärdet blir positivt för respektive system och därigenom
avgöra vilket procentuellt investeringsstöd som krävs för att investeringarna ska bli
lönsamma.
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5. Resultat
Inledningsvis beskrivs i detta avsnitt de olika företagens nuvarande och framtida elbehov.
Därefter följer en redogörelse för den nuvarande produktionskapaciteten och den
potentiella ökningen i Bertegruppens energiproduktionsanläggningar.
Följer gör sedan en redogörelse över potentiell solelproduktion för två olika fall för
respektive företag. Avslutningsvis sammanfattas hur stor den totala elenergiproduktionen
kan bli då solelproduktionen från de olika fallen inkluderas och i hur stor grad det kan
bidra till Bertegruppens vision om att bli självförsörjande på elenergi.

5.1 Bertegruppens nuvarande och framtida energianvändning
I Tabell 4 redovisas Bertegruppens elenergiförbrukning 2016 respektive den förväntade
elförbrukningen 2021. Mer detaljerad information om respektive företags elförbrukning
finns de följande underrubrikerna.
Tabell 4. Nuvarande och framtida årlig elförbrukning inom Bertegruppen.
MWh/år

Sia Glass

Berte Qvarn

Berte Gård

Bertegruppen

2016

5 280

5 954

260

11 494

2021

7 000

6 000

260

13 260

5.1.1 Sia glass
▪

Nuvarande elbehov

På Sia glass fabrik i Slöinge producerades under 2016 drygt 20 miljoner liter glass.
Elförbrukningen år 2016 uppgick till 5 280 MWh vilket motsvarar 480 kWh/ton-glass.
Förutom själva glassproduktionen ryms mixblanderi, torr-, kyl- och fryslager, kontor och
verkstad i lokalerna i Slöinge.
Glassproduktionen är bemannad dygnet runt och året runt men normalt förekommer ingen
verksamhet på helgdagar. Mixblanderiet är bemannat som produktionen men normalt sett
förekommer ingen glassmixproduktion nattetid. Fryslagrets är alltid bemannat då
glassproduktionen är igång. Övriga verksamheter följer normalt sett kontorstider. Även
om verksamheten är igång dygnet runt är intensiteten och bemanningen normalt sett lägre
nattid. Baslasten uppgår till knappt 300 kilowatt och består främst av de kylsystem som
kontinuerligt är i drift.
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Figur 9. Sia glass elförbrukning per månad 2016 illustrerat av staplarna, linjen
motsvarar Sia Glass baslast.
Som ses i Figur 9 är elförbrukningen lägst under vintern och högst under sommaren.
Vanligtvis har produktionen semesterstängt under två veckor kring månadsskiftet
juli/augusti, varför intensiteten minskar något.

Figur 10. Sia Glass elförbrukning under en genomsnittlig dag i varje månad 2016.
Figur 10 illustrerar hur elförbrukningen varierar över dagen och det kan ses att
förbrukningen har en liknande profil under de olika månaderna, men med olika intensitet.
Elförbrukningen är lägst under natten och tidig morgon för öka snabbt då dagskiftet tar
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vid. Elförbrukningen är sedan relativt konstant under kontorstid och avtar därefter ju
längre dagen lider.
4%
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28%
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Figur 11. Elanvändning på Sia glass, fördelat på användningsområden. Data från
genomförd energikartläggning under 2017.
I Figur 11 visas hur elanvändningen fördelas mellan olika användningsområden. Den
mest elintensiva delen av verksamheten är de kompressorer som används för att producera
kyla till de olika kylsystemen i fabrik och lagerlokaler. Även den samlade posten för olika
produktionsprocesser står för en betydande del av elanvändningen. Övriga mindre poster
står för 17 procent av elanvändningen.
▪

Framtida elbehov

2016 ökade glassproduktionen med 10.9 procent från föregående år och under perioden
2012–2016 var produktionsökningen 44.1 procent. Fram till 2021 finns planer på att på
att utöka produktionen med 7–8 procent per år, vilket skulle innebära en
produktionsvolym på mellan 28.7–30.1 miljoner liter glass år 2021.
I linje med att produktionsvolymen ökat så har också elförbrukningen ökat. I Figur 12
redovisas förändringen av den totala elförbrukningen och elförbrukningen relativt
mängden producerad glass. Jämfört med 2015 ökade elförbrukningen med 16.1 procent
under 2016 till 5 280 MWh. För perioden 2012–2016 var ökningen av elförbrukningen
39.2 procent.
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Figur 12. Historisk och prognostiserad elförbrukning på Sia glass, totalt och per ton
producerad glass.
Hur elförbrukningen på Sia Glass kommer att utvecklas är svårt att sia om och beror på
många faktorer. Produktionen har under senare år genomgått en del automatiseringar som
reducerat energianvändningen och under 2017 gjordes en energikartläggning på Sia glass
som identifierade en energieffektiviseringspotential. Då denna implementeras beräknas
den årliga elförbrukningen minska med 593 MWh.
Om produktionen ökar med de planerade 7–8 procent per år fram till år 2021, de
identifierade energieffektiviseringsåtgärderna implementeras och elförbrukningen
relativt mängden producerad glass i övrigt är oförändrad jämfört med 2016 års värde. Då
skulle den totala elförbrukningen uppgå till 6 812–7 165 MWh och den relativa till 441–
443 kWh/ton år 2021.

5.1.2 Berte Qvarn
▪

Nuvarande elbehov

Under 2016 maldes knappt 60 000 ton spannmål till försäljning på Berte Qvarn vilket
innebar en ökad försäljningsvolym med drygt 50 procent jämfört med år 2012. Den totala
elförbrukningen uppgick till 5 954 MWh varav 597 MWh producerades i den egna
vattenkraftstationen och resterande 5 357 MWh köptes från elnätet. Elförbrukningen
relativt produktionen motsvarade 104 kWh/ton år 2016.
Verksamheten på Berte Qvarn är intensiv året runt men högst vid skördetiden under
sensommar och höst, som avspeglas då elförbrukningen delas upp per månad i Figur 13.
Kvarnverksamheten har en hög automatiseringsgrad med låg bemanning, själva kvarnen
är i drift i stort sett dygnet runt, helg- som veckodag.
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Figur 13. Berte Qvarns elförbrukning per månad 2016.

Figur 14. Berte Qvarns elförbrukning under en genomsnittlig dag i varje månad 2016.
I Figur 14 ses att elförbrukningen följer samma profil över året, trots att intensiteten
varierar, med en tydlig nedgång runt 07:00 och en i övrigt jämn elförbrukning över
dygnet.
▪

Framtida elbehov

Sedan 2012 har den totala mängden inköpt el ökat, i takt med ökade försäljningsvolymer.
Även elförbrukningen relativt produktionen har ökat. Dessa data illustreras i Figur 15.
Under 2017 är en energikartläggning planerad av verksamheten, i vilken elanvändningen
utreds och förslag ges på åtgärder för en minskad elförbrukning. Utan planer på
produktionsökning vänas elförbrukningen vara oförändrad fram till 2021 varför den då
uppskattas till 6 000 MWh.
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Figur 15. Historisk elförbrukning på Berte Qvarn, totalt och per ton malt spannmål.

5.1.3 Berte Gård
Uppskattningsvis producerades 2 miljoner liter mjölk på Berte Gård under 2016. Totalt
köptes 260 MWh elenergi och uppskattningsvis 10 MWh producerades i
biogasanläggningen. Dessa värden översätts till en relativ elförbrukning om 127 kWh/ton.
Till de mest elintensiva delarna av verksamheten hör den kylanläggning för mjölk som
kontinuerligt är i drift, mjölkrobotsystemet, ett automatiserat utfordringssystem samt de
gödselpumpar som pumpar gödseln till rötkammaren. Gödselpumparna sköts manuellt,
omkring fyra gånger per dag i 10 minuters intervaller och har en total effekt om 30 kW.
Utöver själva ladugården finns personalutrymmen och en konferensavdelning i lokalerna.
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Figur 16. Berte Gårds elförbrukning per månad 2016, den gröna stapeln för december
illustrerar biogasproduktionen.
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Som ses i Figur 16 är elförbrukningen jämnt fördelad över året med en något högre
förbrukning under vintern som relateras till ett högre värmebehov.

Figur 17. Berte Gårds elförbrukning under en genomsnittlig dag i varje månad 2016.
Även Berte Gårds verksamhet följer elförbrukningen samma mönster över året men med
varierande intensitet. Som Figur 17 visar uppstår två tydliga effekttoppar under dagen, en
runt 09:00 och en runt 18:00. Då biogasanläggningen först installerades under november
2016 går det inte att relatera dessa toppar i elförbrukningen till de tillhörande
gödselpumparna. Då många av de elintensiva inslagen i Berte Gård verksamhet utgörs av
automatiserade system som utnyttjas efter kornas rytm så varierar också elförbrukningen
med denna. De avvikande värdena för december förklaras av att biogasanläggningen
bidrog med 10 MWh under december varför andelen köpt elenergi minskade.
▪

Framtida elförbrukning

Kapaciteten för Berte Gård är 250 mjölkkor, om verksamheten ska utökas krävs
utbyggnation av ladugården. Då det saknas konkreta expansionsplaner och anläggningen
är byggd så sent som 2011 med en hög automatiseringsgrad är det rimligt att anta att
elförbrukningen inte kommer att förändras nämnvärt de kommande åren utan variera
kring 260 MWh även 2021.
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5.2 Elproduktion från befintliga produktionsanläggningar
I Tabell 5 visas att den totala energiproduktionen inom Bertegruppen uppgår till 1 043
MWh ett normalår. Inkluderas dessutom vattenkraftproduktionen från Susedalens Kraft
blir energiproduktionen 4 043 MWh. 2021 väntas normalårsproduktionen från
produktionsanläggningarna, inklusive Susedalens Kraft, summeras till 5 650 MWh.
Detaljerad information om respektive produktionsanläggning finns under respektive
underrubrik nedan.
Tabell 5. Nuvarande och framtida normalårsproduktion från Bertegruppens
produktionsanläggningar samt från Susedalen Kraft AB vars ursprungsgarantier köps
av Bertegruppen.
MWh/år

Vattenkraft

Biogas

Ursprungsgarantier

Totalt

Normalår
År 2021

900
2 400

1431
250

3 000
3 000

4 043
5 650

5.2.1 Vattenkraftproduktion
Vattenföringen i Suseån varierar kraftigt under året och de högsta värdena uppträder
under vintermånaderna. I Figur 18 ses är årsvariationerna stora och att 2016 var ett år med
jämförelsevis låg vattenföring, speciellt under den senare delen av året.
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Figur 18. Medelvattenföring 1999–2015 i Suseån vid Berte Qvarn uppdelat mellan
olika månader. Skapad med mätvärden [75].

1

Nuvarande normalårsproduktion från biogasanläggningen baseras på att anläggningen i maj 2017
producerade på 57 procent av sin fulla kapacitet om 250 MWh/år
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▪

Befintlig kraftstation

Den befintliga vattenkraftstationen vid Berte Qvarn har en märkeffekt på 160 kW och en
turbin av typen dubbel-Francis, vilken består av två separata löphjul som medför att
endast ett av dem kan utnyttjas vid låg vattenföring. Fallhöjden som utnyttjas i
kraftstationen är 6 meter.
Vid en nyligen genomförd verkningsgradsmätning uppmättes en toppeffekt på 150 kW
och en maximal verkningsgrad på drygt 63 procent vid en vattenföring om 4 m3/s. Det är
även den maximala vattenföringen som stationshuset klarar av.
Vattenflödet får inte regleras vid Berte Qvarn utan är helt beroende av den naturliga
vattenföringen. Vid vattenintaget till kraftstationen finns det en ledare för småfisk
(smoltledare) som enligt vattendomen ska släppa 0.1 m3/s under perioden 15 mars–31
maj. Under 1980-talet byggdes en laxtrappa längs åkantens norra sida och för några år
sedan byggdes ytterligare en laxtrappa längs kraftstationens utlopp. Enligt vattendomen
ska det släppas 0.25 m3/s genom laxtrapporna under laxfiskarnas lekperiod oktober–
november. Utöver detta finns inga krav på minimitappning.
Att elproduktionen är beroende av vattenföringen kan ses i Figur 19 som visar
medelvattenföring och elproduktion för de olika månaderna 2016, att det var ett år med
låg vattenföring avspeglas i den låga elproduktionen. Totalt genererades 597 MWh i Berte
Qvarns vattenkraftstation under 2016, vilket motsvarar knappt 4 000 fullasttimmar.
Under ett normalår produceras 900 MWh i stationen vilket relateras till 6 000
fullasttimmar.
15
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Figur 19. Elproduktion från Berte Qvarns vattenkraftstation 2016 och
medelvattenföringen för samma år.
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▪

Ny vattenkraftstation

Den planerade vattenkraftstationen har en märkeffekt på 400 kW och är planerad att ligga
150 m nedströms den befintliga stationen, vilket innebär en ökning av fallhöjden till 7 m.
Den dimensionerade vattenföringen för stationen är 8 m3/s vid vilken en verkningsgrad
på drygt 90 procent är väntad, i och med att en fullreglerad Kaplanturbin är planerad fås
även en hög verkningsgrader vid lägre vattenföring. Baserat på 6 000 fullasttimmar
beräknas den årlig elproduktion till 2 400 MWh.
Det kommer inte heller vid en ny vattenkraftstation vara tillåtet att reglera vattnet i Suseån
utan elproduktion kommer att vara beroende av det naturliga flödet. Enligt planeringen
kommer det vara en minimitappning på totalt 0.8 m3/s förbi kraftstationen varav 0.2 m3/s
i en ny smoltledare och 0.6 m3/s i en ny faunapassage.
▪

Övrig vattenkraft i Suseån

Förutom Berte Qvarns kraftstation finns ytterligare tre vattenkraftstationer i Suseån. Alla
är strömkraftverk och dess elproduktion således beroende av vattenföringen. Av dessa
vattenkraftstationer köper Berte Qvarn ursprungsgarantier från kraftstationen i Semb och
Boberg som ägs av Susedalens Kraft AB. En sammanställning av Suseåns
vattenkraftstationer finns i Tabell 4 där också den totala normalårsproduktionen visas.
Tabell 6. Vattenkraftstationer i Suseån, dess effekt och normalårsproduktion.
Semb Mostorp Berte Boberg Suseån totalt
Effekt [MW]
Normalårsproduktion [MWh]
Fallhöjd [m]
Medelvattenföring 1999–2015 [m3/s]

315
1 600
10
2.5

125
750
6
3.6

150
900
6
7.8

260
1 400
4.3
8.8

850
4 650
-

Då den elenergi som köps av Susedalens Kraft genom systemet för ursprungsgarantier
inkluderas i Berte Qvarns vattenkraftproduktion från Suseån uppgick den totala
elproduktionen till 2 697 MWh år 2016. Ett normalår uppgår den totala elproduktionen
till 3 900 MWh och i fallet då den planerade kraftstationen vid Berte Qvarn tas med i
beräkningen blir motsvarande elproduktion 5 400 MWh ett normalår.
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5.2.2 Biogasproduktion
Gödseln som produceras i kostallarna på Berte Gård samlas upp i en gödselbrunn innan
det pumpas vidare till rötkammaren för biogasproduktion. Rötkammaren har en total
volym om 500 m3 varav 400 m3 räknas till den aktiva volymen.
Dagligen pumpas omkring 20 m3 flytgödsel till rötkammaren och under ett år rötas
uppskattningsvis 6 500 ton flytgödsel i rötkammaren. I stort sett samma viktmängd
biogödsel tas ur anläggningen som tillförs.
Baserat på de riktvärden för nötflytgödsel som presenteras under 2.2.2 och ekvation (1)
beräknas den årliga biogasproduktionen från rötkammaren till 866.3 MWh.
Den biogas som produceras i rötkammaren leds vidare till två gasturbiner som förbränner
gasen och genererar el- och värmeenergi. Gasturbinerna har en total effekt om 44 kW och
en el-verkningsgrad på 28 procent, vilket innebär att biogasanläggningen producerar
drygt 242.6 MWh-elenergi/år. De resterande 72 procenten blir till värme, av dessa
används 22 procent till att värma upp rötkammaren och en betydande andel till
uppvärmning av tappvarmvatten och utrymmen för gårdens personalutrymmen och
konferensavdelning.
▪

Anläggningens framtid

Biogasanläggningen driftsattes under november 2016, i maj 2017 kördes anläggningen
på ~56 procent av sin fulla kapacitet. När anläggningen nått 90 procent av full kapacitet
är avsikten att börja vänja anläggningen och de biogasproducerande bakterierna vid den
glassmix som är restavfall från Sia Glass. Detta kommer troligtvis att ske under hösten
2017 och anläggningen kan väntas nå sin fulla kapacitet under 2018 och då producera
omkring 250 MWh/år då mejeriprodukten som har ett högre energiutbyte än kogödsel
väntas leda till en högre biogasproduktion.
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5.3 Bertegruppens solelpotential
De identifierade ytorna för solceller i anslutning till de olika företagen uppgår till 7 094
m2 och är fördelade enligt Tabell 7.
Tabell 7. Tillgängliga ytor för solceller.
Typ av yta
Sia Glass
Industritak
Berte Qvarn
Ängsmark
Berte Gård Ladugårdstak

Area [m2] Lutning [°] Azimut [°]
2 941
2 403
1 750

1.47/-1.47
0
10

0
0
-45

I idealfallet kan hela ytan beläggas med solceller och riktas rakt söderut med en lutning
om 40°. I verkligheten måste dock hänsyn tas till befintliga riktningar och att modulerna
bör placeras på ett visst avstånd från varandra för att undvika internskuggning. I detta
avsnitt presenteras resultatet från respektive företag då hänsyn tagits till dessa parametrar.
5.3.1 Marknadsmässiga förutsättningar för Bertegruppen
Företagen i Bertegruppen har elavtal baserade på effekttariffer, med säkringarna större än
100 ampere. Det innebär att de inte kan ta del av stödsystemen som riktas mot mindre
anläggningar, som kostnadsundantag för inmatningsabonnemang och skattereduktion.
Solcellseffekten i första hand begränsas av den gräns om 255 kWp som vid överskridande
innebär att energiskatten ökar från 0 till 29.5 öre/kWh för den egenförbrukade solelen.
För tillverkningsindustrier kan avdrag göras i punktskattedeklarationen så att
energiskatten i slutändan reduceras till 0.5 öre/kWh. Jordbruksföretag kan också få
reducerad energiskatt men behöver då göra en ansökning om energiskatteavdrag [82].
Överskottselen från en anläggning större än 255 kWp beskattas enligt 29.5 öre/kWh.
Ersättning för överskottselen består av spotpriset och ersättning för nätnytta, 2016
uppgick det genomsnittliga spotpriset till 27.7 öre/kWh [72] och nätnyttan till 0.5
öre/kWh. Eftersom samtliga företag är kvotpliktiga ingår inte ersättning för elcertifikat
då dessa används inom koncernen.
Värdet av den egenförbrukade solelen består av elprisets samtliga utgiftsposter:
elhandelspris, elnätskostnader och energiskatt. Det genomsnittliga elpriset under 2016
uppgick till 60 öre/kWh för Bertegruppen, detta pris motsvarar alltså värdet av den
egenförbrukade solelen som då blir 31.8 öre/kWh högre än värdet för överskottselen.
Marknaders begränsning innebär således att begränsa systemstorleken till under 255 kWp
på ett sådant sätt att egenförbrukningen maximeras. Allra störst blir nyttan då
investeringarna görs i respektive företags namn istället för under Bertegruppen, eftersom
det i fallet då den totala solcellseffekten som innehas av en ägare överstiger 255 kWp
innebär att energiskatt på 0.5 öre/kWh tillkommer för den egenanvända solelen.
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5.3.2 Sia Glass
Den tillgängliga ytan på Sia Glass består i första hand av taket på det nybyggda fryshuset.
För närvarande är fryshuset under konstruktion och ska vara färdigställt i november 2017.
Fryshuset kommer att bestå av olika höjdnivåer där den högsta delen kommer att ha en
nockhöjd på 13.6 m och en sammanhängande takarea om 2 940 m2, halva ytan lutar med
1.47° norrut och andra halvan med 1.47° söderut. Som framgår av Figur 20 upplever ytan
ingen skuggning från externa byggnader eller natur.

Figur 20. Överst: 3D visualisering av det nya fryshuset sett från nordväst. Underst:
Fasaden på det nya fryshuset sett från väst. Skapade av Strandberg Arkitektur. (Bilder
retuscherade för att undvika kopiering.)
▪

Maximerad systemstorlek

Då modulerna placeras plant på taket finns ingen risk för interskuggning mellan moduler
och hela ytan kan utnyttjas. I detta fall rymmer taket på fryshuset 1 514 st. moduler,
motsvarande en systemstorlek om 476.9 kWp. Solelproduktionen skulle enligt
simuleringar uppgå till 443.0 MWh första året, vilket motsvarar ett energiutbyte om 929
kWh/kWp. Av den producerade solelen skulle 0.05 procent matas ut på elnätet som
överskottsel då simuleringarna baseras på Sia Glass elförbrukning 2016. Den årliga
solelproduktionen skulle motsvara 8.4 procent av det årliga elbehovet.
Investeringskostnaden för anläggningen skulle uppgå till 4.77 Mkr respektive 3.57 Mkr
då investeringsstöd för solceller erhålls. Resultat från investeringskalkylen presenteras i
Tabell 8, där resultaten baseras på olika ekonomiska livslängd och huruvida
investeringsstödet inkluderas eller inte.
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Tabell 8. Resultat från investeringskalkyl med kalkylränta om 5 %, för en
solcellsanläggning som täcker hela fryshuset.
Ekonomisk livslängd
Investeringsstöd
LCOE [kr/kWh]

▪

25 år
Ja

Nej

30 år
Ja

Nej

0.633 0.831 0.583 0.765

Nuvärde [tkr]

252

-948

563

-637

Internränta [%]

5.8

2.8

6.5

3.7

Anpassad dimensionering

Ett system om 254.8 kWp skulle innebära 809 st. solcellsmoduler, se Bilaga I, och täcka
54.4 procent av taket på fryshuset. Således finns det utrymme att luta modulerna och
placera dem med ett visst avstånd från varandra för att öka energiutbytet. I Bilaga IV
redovisas beräkningar som visar att det är möjligt att placera detta antal moduler och luta
dem 10° utan att interskuggning uppstår vid solhöjder över 12°.
Enligt genomförda simuleringar för detta fall skulle solelproduktionen första året uppgå
till 239.6 MWh, vilket motsvarar ett energiutbyte om 940 kWh/kWp. Baserat på
elförbrukningen 2016 skulle överskottselen från anläggningen uppgå till 0.02 procent.
Den årliga solelproduktionen skulle motsvara 4.5 procent av det årliga elbehovet.
Investeringskostnaden för anläggningen skulle uppgå till 2.55 Mkr respektive 1.78 Mkr
då investeringsstöd för solceller erhålls. Resultaten från investeringskalkylen presenteras
i Tabell 9. I Figur 21 illustreras den genomsnittliga solelproduktionen från de olika
systemstorlekarna på Sia Glass en dag i juni, liknande figurer för övriga månader finns i
Bilaga VIII.
Tabell 9. Resultat från investeringskalkyl för den anpassade anläggningen på Sia Glass.
Ekonomisk livslängd
Investeringsstöd
LCOE [kr/kWh]

25 år
Ja

Nej

30 år
Ja

Nej

0.593 0.826 0.547 0.762

Nuvärde [tkr]

266

-499

433

-332

Internränta [%]

6.6

2.8

7.2

3.7
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Figur 21. Genomsnittlig solelproduktion och elförbrukning i juni för den maximerade
och den anpassade systemstorleken på Sia Glass. Elförbrukning baserad på år 2016.
5.3.3 Berte Qvarn
Den potentiella ytan för en solcellsanläggning på Berte Qvarn utgörs av ett stycke
åkermark avgränsat av vägar och Suseån. Orsakerna till att ytan identifierats som lämplig
för solceller är dess exponering mot förbipasserande trafik, dess närhet till
kvarnverksamheten samt att ytan är för liten för att utnyttja som jordbruksmark. Totalt är
ytan på 4 300 m2 men på grund av risk för översvämning samt stenskott och nedsmutsning
från förbipasserande trafik uppskattas den lämpliga ytan för solceller till 2 400 m2.
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Figur 22. Vänster: Flygfoto över identifierad yta för solceller på Berte Qvarn. Höger:
Bild tagen över ytan norrifrån.
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▪

Maximerad effektstorlek och energiutbyte

Då moduler placeras plant kan hela ytan utnyttjas till att placera 1 236 st. moduler,
motsvarande en systemstorlek om 389.3 kWp till en uppskattad investeringskostnad om
3.9 Mkr. Enligt genomförda simuleringar skulle solelproduktionen under första året
uppgå till 361.7 MWh eller 929 kWh/kWp. Vidare skulle 0.8 procent av den producerade
solelen matas ut som överskottsel på elnätet. Den årliga solelproduktionen skulle
motsvara 6.1 procent av det årliga elbehovet.
Kostnaden för solcellsinvesteringen skulle bli 3.89 respektive 2.72 Mkr då
investeringsstöd för solceller erhålls. Resultatet för investeringskalkylen presenteras i
Tabell 10.
Tabell 10. Resultat från investeringskalkyl för en solcellsanläggning som täcker hela
ytan vid Berte Qvarn.
Ekonomisk livslängd
Investeringsstöd
LCOE [kr/kWh]

▪

25 år
Ja

Nej

30 år
Ja

Nej

0.592 0.828 0.545 0.763

Nuvärde [tkr]

395

-773

650

-518

Internränta [%]

6.5

2.8

7.2

3.7

Anpassad dimensionering

En av anledningarna till att ytan på Berte Qvarn pekades ut som lämplig för solceller var
dess exponering mot förbipasserande trafik. Genom att rikta och luta modulerna någon
grad mot nordöst kan det marknadsföringsmässiga syftet tillgodoses samtidigt som
inverkan på energiutbytet blir liten jämfört med då modulerna placeras plant.
Med 809 st. moduler uppgår systemstorleken till 254.8 kWp. Då modulerna riktas och
vinklas 10° mot nordöst från marken uppgår den simulerade solelproduktionen till 226.4
MWh eller 888 kWh/kWp, vilket motsvarar 4.6 procents förlust i energiutbyte jämfört
med då modulerna placeras plant. För den anpassade systemstorleken hade 0.6 procent
av solelen matats ut på elnätet som överskottsel då simuleringarna baseras på 2016 års
elförbrukning. Den årliga solelproduktionen skulle motsvara 3.6 procent av det årliga
elbehovet.
Kostnaden för solcellsinvesteringen blir 2.55 Mkr respektive 1.78 Mkr då
investeringsstöd för solceller erhålls. Resultatet för investeringskalkylen presenteras i
Tabell 11. I Figur 23 illustreras den genomsnittliga solelproduktionen från de olika
systemstorlekarna på Berte Qvarn en dag i juni, liknande figurer för övriga månader finns
i Bilaga VIII.
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Tabell 11. Resultat från investeringskalkyl då systemstorleken är 254.8 kWp och
modulerna riktas och lutas mot motorvägen.
Ekonomisk livslängd
Investeringsstöd
LCOE [kr/kWh]

25 år
Ja

Nej

30 år
Ja

Nej

0.622 0.869 0.573 0.800

Nuvärde [tkr]

157

-607

317

-448

Internränta [%]

5.9

2.3

6.6

3.3

Figur 23. Genomsnittlig solelproduktion, vattenkraftproduktion och elförbrukning i juni
för den maximerade och den anpassade systemstorleken på Berte Qvarn. Elförbrukning
och vattenkraftproduktion baserad på år 2016.
5.3.4 Berte Gård
Berte Gård ligger isolerat från andra byggnader och annan miljö som kan orsaka
skuggning och ladugården har en 1 750 m2 takyta som är riktad mot sydöst med en lutning
på 10° och utgör en bra yta för solceller, se Figur 24 på nästa sida.
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Figur 24. Vänster: Flygfoto över Berte Gård. Höger: Bild tagen från sydväst.
▪

Maximerad effektstorlek

Då hela takytan utnyttjas ryms 901 st. moduler och en systemstorlek om 283.8 kWp. På
grund av takets karaktär lutas modulerna 10° mot sydöst och genererar enligt simuleringar
285.0 MWh solel under det första året, motsvarande 1 004 kWh/kWp. Den årliga
solelproduktionen skulle motsvara 110 procent av Berte Gårds elbehov 2016 men endast
40 procent skulle användas inom gården och resterande 60 procent matas ut på nätet som
överskottsel. Kostnaden för solcellsinvesteringen skulle uppskattningsvis bli 2.84 Mkr
respektive 1.70 Mkr. Resultat från investeringskalkyl presenteras i Tabell 12.
Tabell 12. Resultat från investeringskalkyl för en solcellsanläggning som täcker det
söderlutande ladugårdstaket på Berte Gård.
Ekonomisk livslängd
Investeringsstöd
LCOE [kr/kWh]

▪

25 år
Ja

Nej

30 år
Ja

Nej

0.474 0.765 0.437 0.705

Nuvärde [tkr]

142

-993

288

-847

Internränta [%]

5.9

0.8

5.9

1.9

Anpassad dimensionering

På Berte Gård begränsas systemstorleken i första hand av företagets elbehov. Redan innan
biogasanläggningen var installerad hade den maximerade systemstorleken, beskriven
ovan, lett till en mycket hög andel överskottsel.
I en anpassad dimensionering av solcellseffekt på Berte Gård tas hänsyn till att
biogasproduktionen i maj 2017 uppgick till ungefär 57 procent av sin kapacitet, vid 100
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procents kapacitet produceras hela Berte Gårds elbehov i biogasanläggningen. Detta har
gjorts genom att multiplicera samtliga data punkter för elförbrukningen med en faktor
1 − 0.57 för att representera det kvarvarande elbehovet i maj 2017.
Vid denna anpassning hade en systemstorlek om 79 st. moduler eller 24.9 kWp placerade
på det sydöst riktade ladugårdstaket fortsatt haft ett energiutbyte om 1004 kWh/kW p.
Under det första året hade solelproduktionen uppgått till 25.1 MWh vilket motsvarar 42
procent av det kvarvarande elbehovet efter att biogasanläggningens produktion bortsetts
från. Överskottselen från solcellsanläggningen uppgick vid simuleringar till 2 procent och
den årliga solelproduktionen skulle motsvara 9.7 procent av det årliga elbehovet.
Investeringskostnaden uppgår till 24.9 tkr eller 149.3 tkr då investeringsstöd om 40
procent inkluderas. Resultat från investeringskalkyl presenteras i Tabell 13. I Figur 25
visas den genomsnittliga solelproduktionen från de olika systemstorlekarna en dag i juni,
liknande figurer för övriga månader finns i Bilaga VIII.
Tabell 13. Investeringskalkylens resultat för en anpassad systemstorlek på Berte Gård.
Ekonomisk livslängd
Investeringsstöd
LCOE [kr/kWh]

25 år
Ja

Nej

30 år
Ja

Nej

0.507 0.798 0.467 0.735

Nuvärde [tkr]

56

-44

73

-27

Internränta [%]

8.9

3.0

9.5

4.0

Figur 25. Genomsnittlig solelproduktion och elförbrukning i juni för den maximerade
och den anpassade systemstorleken på Berte Gård. Elförbrukning motsvarar den andel
som köps för elnätet, elproduktionen från biogasanläggningen är inte inkluderad.
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5.3.5 Sammanfattning solelpotential
I Tabell 13 nedan redovisas hur stor andel av det nuvarande elbehovet som kunnat
tillgodoses av de olika systemstorlekarna. Som tabellen visar är den potentiella
solelandelen störst under sommaren och lägst under vintern. Under Bilaga VIII
presenteras figurer som illustrerar den potentiella solelandelen för en genomsnittlig dag i
varje månad för de olika systemstorlekarna.
Tabell 14. Solelproduktion för de olika systemstorlekarna för respektive månad.
Sia Glass
Berte Qvarn
Berte Gård
[% solel av elbehov] [% solel av elbehov] [% solel av elbehov]
Systemstorlek

477 kW

254 kW

289 kW

254 kW

284 kW

25 kW

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

1.8
3.5
7.5
12.4
14.6
14.0
14.2
13.3
8.3
4.4
1.7
1.1

1.1
2.1
4.3
6.7
7.7
7.3
7.4
7.0
4.6
2.6
1.0
0.7

1.1
2.2
5.4
9.5
13.3
12.6
12.2
7.5
6.3
3.3
1.2
0.7

0.7
1.3
3.4
6.0
8.3
7.9
7.7
4.7
4.0
2.1
0.8
0.4

42.2
98.5
227.8
371.5
451.7
488.4
448.3
364.2
271.0
136.1
63.0
63.3

3.8
8.8
20.3
33.1
40.3
43.5
40.0
32.5
24.1
12.1
5.6
5.6

I Tabell 15 och Tabell 16 presenteras tekniska och ekonomiska parametrar för de
maximerade respektive de anpassade systemstorlekarna för de olika företagen och
Bertegruppen totalt samt hur stor solelproduktionen som kan väntas från dessa. Nuvärde
och LCOE-kostnader är baserade på att investeringsstödet om 30 procent erhålls för Berte
Qvarn och Sia Glass och investeringsstöd om 40 procent erhålls för Berte Gård. Nuvärde
och LCOE-kostnader är dessutom baserade på en ekonomisk livslängd for
solcellssystemen om 30 år, en kalkylränta på 5 procent samt en investeringskostnad om
10 000 kr/kWp. Övriga antaganden kring investeringskalkylen finns presenterade och
motiverade i Bilaga V.
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Tabell 15. Solcellseffekt maximerad utefter de identifierade ytorna, ekonomiska
parametrar baserade på livslängd om 30 år och utbetalning av investeringsstöd.

Sia Glass

Effekt Årsproduktion
Utbyte
[kWp]
[MWh]
[kWh/kWp]
476.9
443.0
929

Kostnad LCOE Nuvärde
[Mkr]
[kr/kWh]
[tkr]
3.57
0.583
563

Berte Qvarn

389.3

361.7

929

2.72

0.545

650

Berte Gård

283.8

285.0

1 004

1.99

0.437

288

Bertegruppen

1 150

1 089

948

8.28

0.522

1 934

Tabell 16. Solcellseffekt anpassad efter marknad, ekonomiska parametrar baserade på
livslängd om 30 år och utbetalning av investeringsstöd.

Sia Glass

Effekt Årsproduktion
Utbyte
[kWp]
[MWh]
[kWh/kWp]
254.8
239.6
940

Berte Qvarn

254.8

226.4

888

1.79

0.573

317

Berte Gård

24.9

25.1

1 004

0.17

0.467

73

Bertegruppen

534.5

491.1

944

3.75

0.529

823
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Kostnad LCOE Nuvärde
[Mkr]
[kr/kWh]
[tkr]
1.79
0.547
433

5.4 Känslighetsanalys av investeringsstödet
Vid en känslighetsanalys av investeringsstödets betydelse för de olika anläggningarna
erhölls Figur 26. Som ses av figuren är samtliga grafer linjära, utom den för Sia Glass
477 kW. Detta beror på att en stödnivå om 30 procent av investeringskostnaderna inte är
möjlig att få för anläggningen, eftersom investeringsstödets tak om 1.2 Mkr redan nås
redan vid 25 procent av investeringskostnaderna. I Tabell 17 ses den stödnivå som utgör
skärningspunkten mellan ett negativt och ett positivt nuvärde, alltså den minsta stödnivå
som krävs för att investeringen ska bli lönsam.
Den anläggning som kräver högst stöd för att bli lönsam är Berte Gård 284 kW och den
anläggning som kräver minst stöd för att bli lönsam är Berte Gård 25 kW. För Sia Glass
del blir anläggningen mindre beroende av investeringsstöd då systemstorleken reduceras
till 255 kW och modulerna lutas 10° och för Berte Qvarn ökar beroendet av
investeringsstödet då systemstorleken reduceras och modulerna lutas mot motorvägen.

1 000 000
750 000
500 000

Nuvärde [kr]

Sia 477 kW
250 000

Sia 255 kW

0

BQ 389 kW
BQ 255 kW

-250 000

BG 284 kW
BG 25 kW

-500 000
-750 000
-1 000 000
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Stödnivå [%]

Figur 26. Nuvärde som funktion av procentuell stödnivå för de olika solcellssystemen.
Tabell 17. Den stödnivå som krävs för ett nuvärde om 0 kr för respektive anläggning.
Stödnivå för positivt nuvärde [%]
Sia Glass 477 kW

14.0

Sia Glass 255 kW

13.0

Berte Qvarn 389 kW

13.3

Berte Qvarn 255 kW

17.6

Berte Gård 284 kW

29.8

Berte Gård 25 kW

10.7
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5.5 Möjlig grad av självförsörjande inom Bertegruppen
Som visas av Tabell 15 bidrar de maximerade solcellssystemen för respektive företag
med en potentiell solelproduktion för Bertegruppen om 1 089 MWh/år, vilket motsvarar
9.5 procent av Bertegruppens elförbrukning 2016 eller 8.2 procent av Bertegruppens
förväntade elförbrukning 2021.
Då istället de anpassade solcellssystemen summeras visas av Tabell 16 att Bertegruppens
potentiella solelproduktion blir 491 MWh/år vilket motsvarar 4.3 och 3.7 procent av
Bertegruppens elförbrukning 2016 respektive den förväntade elförbrukningen 2021.
I Tabell 18 redovisas vidare hur stor andarna blir då normalårsproduktionen från
Bertegruppens övriga energiproduktionsanläggningar inkluderas samt hur stor andelen
blir då dessutom normalårsproduktionen från Susedalen Kraft inkluderas.
Tabell 18. Andel av Bertegruppens elbehov som kan tillgodoses med egenproducerad
elenergi nu och år 2021.

Maximerad
solcellseffekt

Anpassad
solcellseffekt

Solel

Nuvarande andel Andel år 2021
[%]
[%]
9.5
8.2

Solel
Vattenkraft
Biogas

18.5

28.2

Solel
Vattenkraft
Biogas
Susedalen Kraft

44.6

50.8

Solel

4.3

3.7

Solel
Vattenkraft
Biogas

13.4

23.7

Solel
Vattenkraft
Biogas
Susedalen Kraft

39.4

46.3
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6. Diskussion
Som beskrivs av Lindahl i [41] har kostnaden för solcellssystem minskat kraftigt sedan
2003, och det finns anledningar att anta att priserna kommer att sjunka ytterligare. Som
beskrivs i [45] så reducerades minsta importpriset på kinesiska solcellsmoduler från 0.56
till 0.46 €/Wp i januari 2017 och Europakommissionens [44] beslut om att gradvis sänka
tullavgifterna ytterligare tyder på att europeiska solcellstillverkare återfått viss
konkurrenskraft. Vidare resulterade det mest pessimistiska fallet i den studie som
genomfördes av Frauhofer [46] i systemkostnader om 5.83 kr/Wp år 2050. Då Sverige
ännu har en begränsad installerad solcellseffekt finns det gott om kunder för svenska
solcellsinstallatörer att konkurrera om, vilket ger utrymme för prisreduktioner på den
svenska solcellsmarknaden.
Enligt de, i rapporten, undersökta scenarierna är det inte rimligt att vänta sig att
Bertegruppen blir självförsörjande på elenergi fram till 2021 med enbart tillskott av
solcellseffekt De olika scenarierna i rapporten visar istället på en möjlig
självförsörjandegrad om 46.3 respektive 50.8 procent. I likhet med Polarbröd [9] som
tilldelar sin energiproduktion till bageriernas energianvändning och IKEA [8] som valt
att allokera sin nordiska elproduktion till sin nordiska verksamhet kan Bertegruppen
förslagsvis tilldela sin energiproduktion till ett specifikt företag eller allokera den på
specifika processer och för dessa uttala sig självförsörjande.
Betydande fördelar för samtliga undersökta systemstorlekar för Bertegruppens företag,
utom den maximerade systemstorleken på Berte Gård, är att de genererar begränsade
mängder överskottsel. Detta är speciellt fördelaktigt då inget av företagen kan ta del av
skattereduktionen som kan fås för överskottselen om säkringsabonnemanget är mindre än
100 ampere [65]. Att företagen kan installera mycket solcellseffekt utan stor andel
överskottsel beror på att de har en hög effektförbrukning under dagen, vilket stämmer väl
överens med [39] som konstaterar att det ofta är lättare att dimensionera solcellseffekt
med liten andel överskottsel på kommersiella fastigheter.
Kompabiliteten mellan Berte Qvarns vattenkraftstation och en potentiell
solcellsanläggning visade sig vara bra. Produktionen från Berte Qvarns vattenkraftstation
är starkt beroende av vattenföringen i Suseån, som är högst under vintern och lägst under
sommaren [75]. Elproduktionen från en solcellsanläggning däremot är högst under
sommaren och lägst under vintern, varför potentialen är god för att kombinera dessa
produktionssätt. Även för den maximerade solcellseffekten blir endast 0.8 procent
överskottsel.
Vad gäller den anpassade systemstorleken på Sia Glass så har inte storleken på förlusterna
från internskuggning undersökts. Det är möjligt att modulerna kan lutas med en större
vinkel och ge ett högre energiutbyte utan att förlusterna blir betydande. Detta är någonting
som bör utredas innan en eventuell installation, där Figur 30 i Bilaga IV kan användas för
att se vid vilka solhöjder internskuggning uppstår för olika lutning på modulerna.
52

Tidigare poängterat av bland annat [41] och [50] utgör investeringsstödet en avgörande
roll för solcellsinvesteringars lönsamhet och det är kritiskt för utvecklingen av den
svenska solcellsmarknaden att handläggningstiden är så lång, då det kan tänkas att många
solcellsinvesteringar uteblivit som en följd av osäkerheter kring investeringens
lönsamhet. Energimyndighetens förslag i [40] om att fasa ut investeringsstödet för
villaägare vore positivt för Bertegruppen, då handläggningstiden skulle kortas ned och
mer av den begränsade ramen frigöras för solcellsinvesteringar på kommersiella
fastigheter.
Gemensamt för samtliga undersökta systemstorlekar är att de inte är lönsamma utan just
investeringsstödet. Detta illustreras av negativa nuvärden för investeringskalkylerna och
innebär att summan av kassaflödet under investeringens livslängd är negativ. När
investeringsstödet inkluderas är samtliga systemstorlekar lönsamma, vilket vittnar om att
solcellsinvesteringar är beroende av statliga subventioner.
Av känslighetsanalysen går det framförallt att utläsa två saker, att beroendet av
investeringsstödet reduceras då solcellsmodulerna har ett högt energiutbyte och att det
reduceras då graden av egenkonsumtion är hög.
Energiutbytets inverkan avspeglas tydligt i en jämförelse mellan anläggningarna på Berte
Qvarn. För att det anpassade systemet, där modulerna lutas mot motorvägen och
energiutbytet försämras, ska få ett positivt nuvärde krävs en högre stödnivå än för det
system där modulerna placerades plant, se Tabell 17. De olika systemstorlekarna på Berte
Gård påvisar betydelsen av att ha en hög egenkonsumtion. Då hela taket fylls med
moduler blir egenförbrukning endast 40 procent, vilket leder till att stödnivån behöver
vara nästan 30 procent av investeringskostnaderna för att nuvärdet ska bli positivt.
Eftersom investeringsstödet baseras på hela investeringskostnaden kan
känslighetsanalysen också utnyttjas för att se hur mycket systemkostnaderna behöver
sjunka för att investeringarna ska bli lönsamma. Av Tabell 17 framgår det att
systemkostnaderna behöver sjunka med ytterligare 10–15 procent för att en
solcellsanläggning ska bli lönsam utan något stöd, under förutsättningen att solcellerna
placeras på en yta med hyfsat goda solstrålningsförutsättningar, i anslutning till en
byggnad med hög grad av egenkonsumtion och med övriga antaganden från Bilaga V.
Nuvärdena av investeringarna beror till stor del av kalkylräntan och i detta projekt har en
kalkylränta om 5 procent använts i samtliga beräkningar. Värdet av en investering mäts
dock nödvändigtvis inte enbart i avkastning på investerat kapital, speciellt inte när det
gäller gröna investeringar som solceller. Investeringen kan då skapa ett mervärde för
investeraren och för ett företag kan mervärdet tänkas bestå av gratis marknadsföring som
ett miljömedvetet företag och en positiv anda hos de anställda att de arbetar på ett företag
som gör en skillnad för miljön. Mervärden som kan motivera att en lägre kalkylränta
accepteras för att räkna hem investeringarna.
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Vilket än syftet är med en solcellsinvestering så konkurrerar den producerade solelen med
elhandelsbolagens priser och måste vara lägre än dessa för att investeringen ska bli
lönsam. Nyttan av att använda den egenproducerade elen är således större vid ett högt
elpris. Eftersom företagen i Bertegruppen är jordbruksföretag och tillverkningsindustrier
betalar de endast energiskatt om 0.005 kr/kWh vilket ställer högre krav på
solcellsinvesteringar gentemot andra aktörer som betalar energiskatt om 0.295 kr/kWh.
Enligt de uppgifter från svenska solcellsinstallatörer som [41] samlade in under 2015 var
investeringskostnaden för ett nyckelfärdigt solcellssystem på kommersiella fastigheter
11 800 kr/kWh. Av [42] identifieras att priserna på kiselsolceller sedan januari 2016
minskat med 18.6 procent på den europeiska marknaden. Detta antas ha påverkat den
svenska marknaden då solcellsmodulerna står för ungefär hälften av kostnaderna för
solcellsinvesteringar i Sverige, se Figur 9. Samtliga scenarier i rapporten har därför utgått
från att investeringskostnaden för ett solcellssystem i investeringskalkylen satts till
10 000 kr/kWp.
Baserat på LCOE vore den bästa investeringen att installera en solcellsanläggning på
Berte Gård. Fördelarna relateras till att företaget har en fördelaktig sydöstlig takyta med
en lutning på 10° som bidrar till ett högt energiutbyte, dessutom upplever takytan ingen
extern skuggning. Vidare kan företaget söka investeringsstödet till jordbruksföretag för
förnybar energi som har en högre stödnivå än investeringsstödet för solceller, vilket
reducerar investeringskostnaden relativt de andra företagen. Ytterligare en fördel är att
anläggningen inte ligger i ett detaljplanområde och därför inte behöver något bygglov för
en solcellsinstallation. Då den existerande biogasanläggningen väntas producera elenergi
motsvarande företagets elförbrukning kan dock en solcellsinstallation på Berte Gård vara
ifrågasatt, eftersom den troligtvis skulle leda till en hög andel överskottsel.
Då energiutbytet visat sig vara en avgörande parameter för lönsamheten hos
solcellsinvesteringar vore en alternativ lösning för Berte Qvarn att öka energiutbytet
genom att rikta och luta modulerna mot söder. Solcellsanläggningen kan istället
marknadsföras genom att på annat sätt uppmärksamma den förbipasserande trafiken om
solcellsanläggningens existens.
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7. Slutsatser
Bertegruppens energianvändning uppgick 2016 till 11 494 MWh och fram till 2021 kan
denna väntas öka till 13 260 MWh. Ett normalår produceras 900 MWh elektrisk energi i
Berte Qvarns vattenkraftstation och kapacitet hos Berte Gårds biogasanläggning uppgår
till 250 MWh/år. Den elenergi som Bertegruppen köper från annan vattenkraft i Suseån
inom systemet för ursprungsgarantier inkludera uppgår ett normalår till 3 000 MWh.
Den nuvarande elenergiproduktionen inklusive ursprungsgarantierna uppgår således till
4 150 MWh ett normalår vilket baserat på 2016 års data motsvarade 36 procent av
elförbrukningen.
Då den planerade vattenkraftstationen vid Berte Qvarn är installerad väntas den producera
2 400 MWh. Det är dock i nuläget oklart när den kan väntas vara installerad, då en ny
tillståndsansökan för att öka effektuttaget håller på att bearbetas. Biogasanläggningens
kapacitet samt normalårsproduktionen från annan vattenkraft i Suseån kommer att vara
oförändrad fram till 2021. Inkluderas produktionen från en ny vattenkraftstation vid Berte
Qvarn uppgår elenergiproduktionen till 5 650 MWh vilket innebär att 7 610 MWh saknas
för att uppnå självförsörjande inom Bertegruppen.
De identifierade ytorna på företagen uppgår sammanlagt till 7 094 m2 och kan maximalt
bidra med 1 089 MWh/år, vilket skulle innebära en självförsörjningsgrad om 50.8 procent
då övriga elenergiproduktion samt ursprungsgarantier från Susedalens Kraft inkluderas.
De marknadsmässiga förutsättningarna begränsar storleken på solcellsanläggningarna till
255 kWp för Sia Glass och Berte Qvarn och till 25 kWp för Berte Gård. Dessa
anläggningar skulle producera 491 MWh/år och innebära en självförsörjningsgrad om
46.3 procent då övrig elenergiproduktion samt ursprungsgarantierna från Susedalens
Kraft inkluderas.
Investeringskostnaden för den maximerade solcellseffekten skulle uppgå till 8.28 Mkr
inklusive investeringsstöd och LCOE skulle uppgå till 0.522 kr/kWh till ett nuvärde av
1 934 tkr, då livslängden sätts till 30 år.
Den anpassade solcellseffekten skulle innebära en investeringskostnad om 3.75 Mkr
inklusive investeringsstöd och LCOE skulle uppgå till 0.529 kr/kWh till ett nuvärde av
823 tkr, då livslängden sätts till 30 år.
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Bilaga I – Elkraftsystemteori
Det svenska elnätet delas vanligtvis in i tre nivåer; stamnät, regionalnät och lokalnät.
Majoriteten av elanvändarna är anslutna till lokalnäten som i sin tur är anslutna till
regionalnäten. Genom att de olika regionalnäten är anslutna till stamnätet, sammanbinder
stamnätet hela det svenska elsystemet [83]. Ett stort sammankopplat elnät bidrar till att
höja leveranssäkerheten och möjliggör att el kan produceras där det anses lämpligast och
därigenom minska kostnaderna och miljökonsekvenserna [84].
En grundläggande förutsättning för att ett elkraftsystem ska fungera är att det råder
momentan balans mellan produktion och konsumtion. Detta innebär att den sammanlagda
elproduktionen i alla kraftverk måste vara lika stor som den sammanlagda
elanvändningen i elsystemet [85], som i Sveriges fall består av ett nationellt
sammanhängande elnätssystem som dessutom är anslutet till flera andra länder.
Enligt [62] är varje elleverantör skyldig att se till att lika mycket el tillförs det svenska
elsystemet som deras kunder använder. Det är möjligt för elleverantörer att köpa sig fria
från balansansvaret genom att överlåta det på ett annat företag. I praktiken skapas
balansen av att de balansansvariga planerar sin produktion efter en den förväntade
förbrukning, för den produktionskapacitet som antingen saknas eller blir över sker handel
på elbörsen Nord Pool [85].
De olika sätten att producera och tillföra elektrisk kraft till ett elkraftsystem kan delas upp
som baskraft, reglerkraft, intermittent kraft och reservkraft [83]. Medan baskraft utgör det
grundläggande effektbehovet, det som alltid behövs, utnyttjas reservkraft endast i
nödsituationer för att undvika effektbrist. Intermittent kraft är oregelbunden och går inte
att planera medan reglerkraft används för att hantera variationer och bevara balans mellan
produktion och konsumtion i elkraftsystem.
Gemensamt för baskraften är att primärenergin är billig, exempelvis brunkol, kärnbränsle
och vatten [14]. Reglerkraft behövs både för att balansera ett varierande behov över dagen
men också för att reglera momentana variationer. Den störst andelen reglerkraft i Sverige
utgörs av vattenkraftverk där vattenmassor kan lagras i dammar och på så sätt anpassa sin
produktion efter behovet. Intermittent kraft förknippas med flödesenergi och i Sverige
finns mest intermittent kraft i form av vindkraft, men även en del oreglerad vattenkraft
kan sägas vara intermittent. Med ökad andel intermittent kraft ökar behovet av kortsiktig
reglering av kraftbalansen [83].
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Bilaga II – Solcellens uppbyggnad och funktion
Samtliga solceller består av ett halvledande material. Ett halvledarmaterial karaktäriseras
av att elektronerna är svagt bundna i atomernas valensband, det elektronband där det i
normaltillståndet finns elektroner enligt Bohrs atommodell. Utanför valensbandet finns
ett område där elektroner inte kan finnas, det så kallade bandgapet. Bortom bandgapet
finns nästa elektronband, ledningsbandet, där det i normaltillståndet inte finns några
elektroner men när elektroner tagit sig över bandgapet till ledningsbandet kan de röra sig
fritt [86].
Genom att absorbera en foton som har motsvarande, eller högre, energimängd som
bandgapets energinivå, kan en elektron separeras från sin plats i atomen och exciteras
från valens- till ledningsbandet, se Figur 27. Processen kallas för generation av elektronhål-par [32] och gör att det uppstår en önskvärd potentialskillnad, spänning, mellan framoch baksidan på det halvledande materialet. Då elektronen exciterats till ledningsbandet
blir den elektriskt ledande och kan via kontakter på solcellens framsida ledas till en extern
krets där den absorberade energin utnyttjas innan elektronen förs tillbaka med ursprunglig
energinivå till valensbandet via kontakter på solcellens baksida, se Figur 27.

Figur 27. Illustration av en solcells funktion. En elektron i valensbandet absorberar
energin från en foton och exciteras över bandgapet till ledningsbandet, därifrån leds
elektronen till en extern krets där den absorberade energin utnyttjas och elektronen leds
tillbaka till valensbandet. Avbildad från [32].
▪

Olika typer av solceller

För att en solcell ska kunna absorbera energi från solstrålningen och generera elektricitet
krävs att halvledarmaterialet har ett bandgap som överensstämmer med energinivån hos
fotonerna. Eftersom bandgapet är en inneboende materialegenskap finns det en begränsad
mängd material som kan användas som det absorberande skiktet i en solcell [33].
Solcellsmarknaden består idag av fyra olika solcellstyper, indelade efter det halvledande
materialet [87].
II

De olika solcellstyperna kan klassificeras som kristallina kiselsolceller och
tunnfilmssolceller. Kiselsolceller är den dominerande tekniken och stod 2015 för drygt
93 procent den totala solcellsproduktionen i världen [88]. En följd av att kisel länge
använts inom elektronikindustrin och är det mest använda, utvecklade och väl-förstådda
halvledarmaterialet i världen [89], [90].
Kristallina kiselsolceller tillverkas av kiselskivor från antingen mono- eller
multikristallina kiselkristaller. Skillnaden utgörs av att monokristallina består av en enda
kristall medan multikristallina består av flera kristaller vilket bidrar till en något sämre
verkningsgrad men en billigare tillverkningsprocess [90].
Gemensamt för tunnfilmssolcellerna är att de tillverkas genom deponering av
halvledarmaterialet på ett substrat, ett substrat som utgör antingen solcellens bak- eller
framkontakt beroende på tunnfilmsteknik. Deponeringen gör så att halvledarmaterialet
endast består av en tunn film, ofta inte tjockare än några få mikrometer (tusendels
millimeter). Anledningen till att ett tjockare lager inte behövs är att bandgapet för dessa
halvledarmaterial är av en annan karaktär än för kristallint kisel och absorberar fotoner
på en kortare sträcka [78]. De vanligaste typerna av tunnfilmssolceller är CdTe
(kadmiumtellurid), CIGS (koppar-indium-gallium-selen) och amorfa kiselsolceller [51].
Till skillnad från kristallint kisel så har atomerna i amorft kisel ingen kristallstruktur, utan
sitter oordnat i materialet [90].
▪

Solcellsmoduler

Spänningsskillnaden mellan fram- och bakkontakten på en solcell är i storleksordningen
0.5 volt för en kiselsolcell medan strömmen från en solcell beror på solstrålningens
intensitet och hur stor area cellen har [32]. I en solcellsmodul har en mängd enskilda
solceller sammankopplats i en skyddande miljö, genom att koppla dem i serie fås
användbara spänningsnivåer, normalt i storleksordningen 20–50 volt [32].
För en solcell är den teoretiskt maximala verkningsgraden ungefär 33 procent och
begränsas främst av att solstrålningen breda spektrum, det medför att alla fotoner inte har
tillräckligt mycket energi för att excitera elektroner över bandgapet [33].
Verkningsgraderna för de olika solcellsteknikerna förbättras kontinuerligt då det sker
mycket forskning och utveckling världen över. Det senaste rekordet för en kristallin
kiselsolcell var 26.3 procent och tunnfilmsrekordet innehas av en CIGS-solcell med 21.0
procents verkningsgrad [91]. Verkningsgraderna för kommersiella solcellsmoduler är
betydligt lägre än hos rekordsolcellerna men ökar också kontinuerligt. De senaste 10 åren
har verkningsgraden för kommersiella kristallina kiselmoduler ökat från 12 till 17 procent
och den vanligaste tunnfilmstekniken, CdTe, har ökat från 9 till 16 procent [88].
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Bilaga III – Solstrålning
Ungefär två tredjedelar av den infallande solstrålningen på jorden absorberas i atmosfären
eller haven samt i organiska och icke-organiska material [38]. Den absorberade energin
driver meteorologiska- och hydrologiska processer som vindar och vågor och är bränslet
för fotosyntesen.
Solstrålningen har sitt ursprung i solens inre kärna, där väte omvandlas till helium och
överskottsenergin transporteras till solens ytskikt och strålas ut i vårt solsystem som
elektromagnetisk strålning [38]. Inom kvantmekaniken kan elektromagnetisk strålning
betraktas som ett flöde av ljuspartiklar.
Våglängderna hos den elektromagnetiska strålningen varierar vilket ger fotonerna olika
energiinnehåll, ju kortare våglängd desto mer energi. Ungefär 40 procent av
solstrålningen utgörs av synligt ljus med våglängder om 400–700 nm, 10 procent är
ultraviolett strålning med kortare våglängder och resterande 50 procent infraröd strålning
med längre våglängd [78].
Solstrålning som når atmosfärens yttre gränsskikt har en relativt konstant effekt om 1 367
W/m2 över året och detta värde brukar kallas för solarkonstanten [78]. Innan strålningen
slutligen når jordens yta interagerar den med atmosfären och är utsatt för spridning och
absorption [38]. En molnfri och torr dag når enligt [78] ungefär 65 procent av effekten
hos solarkonstanten jordens yta som direkt strålning och motsvarande andel för en dag
med mörka moln är 10 procent [78]. Ett representativt värde för den totala effekt som når
jordytan är 1 000 W/m2 [31].
Försvagningen av solstrålningen beror på hur långt den behöver färdas genom
atmosfären, vid längre sträckor är försvagningen starkare då det finns fler partiklar att
interagera med. Följden av detta är att solstrålningens intensitet varierar för olika
geografiska platser samt över dagen och året.
Som en följd av spridningen brukar solstrålningen delas upp i två olika komponenter,
direkt- och diffus strålning. Medan den direkta solstrålningen når jordens yta opåverkad
och med en definierad riktning har den diffusa strålningen först spridits i atmosfären och
kommer från alla riktningar [38]. I solenergisammanhang måste dessutom reflekterad
solstrålning från mark och omgivning beaktas, då denna kan nå och påverka ytor som inte
är horisontella. Hur mycket av strålningen som reflekteras från en markyta beskrivs av
dess albedovärde. Gräsbeklädda områden har typiskt ett albedovärde om 20 procent
medan albedovärde om 70 procent kan uppträda då omgivningen är snötäckt [77].
Summan av den momentana direkta-, diffusa- och reflekterade strålningen brukar
benämnas globalstrålning. Summan av den solstrålning som når en specifik yta under en
given tidsperiod kallas ackumulerad solstrålning och uttrycks vanligtvis i kWh/m2,år och
är av intresse för att uppskatta hur mycket solel som kan produceras under den givna
tidsperioden.
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Bilaga IV – Produktdatablad för simulerad solcellsmodul

V

Bilaga V – Antaganden och indata till ekonomiska beräkningar
Tabell 19. Grundläggande antaganden för samtliga anläggningar
Parameter

Värde

Enhet

Kommentar

Investering
Investeringskostnad

10 000

kr/kWp

Byte av växelriktare

1 000

kr/kW,15 år

Antaget belopp motiveras under
diskussionsavsnitt.
Kostnad för byte av växelriktare vars
livslängd uppskattas till 15 år

Intäkter
Elkostnad vid köp

0.60

kr/kWh

Ersättning överskottsel
Ersättning nätnytta
Ersättning elcertifikat
Ersättning
ursprungsgarantier

0.277
0.05
0
0

kr/kWh
kr/kWh
kr/kWh
kr/kWh

Bertegruppens genomsnittliga
elkostnader 2016
Genomsnittligt spotpris 2016
Ersättning från E.On elnät syd
Används inom koncernen
Används inom koncernen

Anläggning
Verkningsgrad
solcellsmoduler
Systemdegradering

16.3

procent

0.3

procent/år
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Se Bilaga IV för specifikationer
Utbytet från modulerna minskar med
tiden

Tabell 20. Anläggningsspecifika indata till investeringskalkyl för de olika företagen.
Maximerad Anpassad

Storlek
Energiutbyte

Bygglov

477
929

0

Egananvändning
Investeringsstöd

99.95
30

Inmatningsabonnemang

2 000

Besiktning

10 000

Storlek
Energiutbyte

Bygglov
Egananvändning
Investeringsstöd
Inmatningsabonnemang

389
929

10 000
99.2
30
0

Besiktning

10 000

Storlek
Energiutbyte

284
1 004

Bygglov

0

Egananvändning
Investeringsstöd

40
40

Inmatningsabonnemang

0

Besiktning

10 000

Enhet

Kommentar

Sia Glass
255
kWp
940
kWh/kWp Energiutbytet ökar för
anpassad anläggning då
modulerna lutas 10 grader,
gäller för första året
0
Kr
Systemet antas ingå i
nuvarande bygglov för
fryshuset
99.98
%
30
%
Maxbelopp som betalas ut är
1.2 Mkr
2 000
kr/år
Säkringsabonnemang större
än 63 A
10 000
kr
För anläggningar> 100 kW
innan driftsättning
Berte Qvarn
255
kWp
888
kWh/kWp Energiutbytet minskas då
modulerna lutas åt nord-öst
Gäller år 1.
10 000
Kr
Behövs för fristående
anläggning
99.4
%
30
%
Maxbelopp som betalas ut är
1.2 Mkr
0
kr/år
Har redan
inmatningsabonnemang för
vattenkraftstationen
10 000
kr
För anläggningar> 100 kW
innan driftsättning
Berte Gård
25
kWp
1 004
kWh/kWp Samma lutning och riktning
på modulerna
0
kr
Berte Gård ligger utanför
detaljplanområde och
behöver ej bygglov I
98
%
40
%
Maxbelopp som betalas ut är
1.2 Mkr
0
kr/år
Har redan
inmatningsabonnemang för
biogasanläggningen
0
kr
För anläggningar> 100 kW
innan driftsättning
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Bilaga VI - Bearbetad globalstrålningsdata från STRÅNG

Figur 28. Månatliga dygnsmedelvärde för den momentana solstrålningen i Slöinge,
medelvärden framtagna med mätdata mellan 2006–2016 från STRÅNG.
Hur solstrålningens intensitet i Slöinge varierar över året illustreras i Figur 28, där
genomsnittliga värden för globalstrålningen i varje månad redovisas. Intensiteten är högst
under maj och juni och når då i genomsnitt 580 w/m2 mitt på dagen. Lägst är intensiteten
i december då den genomsnittliga intensiteten mitt på dagen är knappt 80 w/m2.
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Figur 29. Ackumulerad globalstrålning för en genomsnittlig dag i varje månad för
perioden 2006–2016 samt ackumulerad globalstrålning för de enskilda åren 2014, 2015
och 2016. Skapad med mätvärden från [79].
I Figur 29 illustreras hur den genomsnittliga ackumulerade globalstrålningen varierar för
de olika månaderna. Det kan ses att variationen är stor för olika månader och år, speciellt
för de månaderna med en hög globalstrålning. För vintermånaderna är variationen mindre
och den ackumulerade globalstrålningen ligger istället på en jämn och låg nivå. Värdena
som använts för att skapa Figur 29 återfinns i Tabell 18. Summeras värdena från Tabell
18 för respektive år över året fås de värden över ackumulerad globalstrålning som
presenteras i Tabell 19.
Tabell 21. Ackumulerad globalstrålning för genomsnittsdag i respektive månad för
Slöinge, sammanställd med data från [79].
[wh/m2,dag] Jan Feb
2014
2015
2016
2006-2016

323
416
411
449

999
847
1052
1010

Mars April Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov Dec

2630
2206
1727
2367

5762
5085
5561
5671

5842
4734
5150
5201

4117
4775
4290
4136

3193
3031
3200
2954

1249
1368
1562
1457

450
528
661
580

3919
4016
3729
4076

5360
4394
5665
5335

Tabell 22. Årlig ackumulerad globalstrålning, årsvärden för 2014, 2015 och 2016 samt
medelvärden för åren 2006–2016.

kWh/m2,år

2014

2015

2016

2006-2016

1 042

969

1 018

1 024

IX

296
338
349
317

Bilaga VII – Beräkningar för anpassat solcellssystem Sia Glass

Figur 30. Tillgänglig takarea på Sia Glass, samt dess riktning och lutning.
Tabell 23. Sia Glass fryshus proportioner.
Parameter

Symbol Värde

Sia Glass Längd [m]
fryshustak Bredd [m]
Area [m2]

l1+l2
b
A

61.4
47.9
2 941

Tabell 24. Solcellsmodulens proportioner.
Parameter
Längd [m]
Bredd [m]
Area [m2]

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑒𝑟 =

𝑀𝑎𝑥𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑡𝑎𝑘𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑 =

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟 =

Symbol Värde
Ls
1.956
Bs
0.992
As
1.940
𝑃𝑝𝑣

𝑃𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙

=

255𝑘𝑊
= 809st.
0.315𝑘𝑊

𝑏
= 24.48 = 24𝑠𝑡. 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑒𝑟 + 0.956𝑚𝑙𝑒𝑑𝑖𝑔𝑡𝑢𝑡𝑟𝑦𝑚𝑚𝑒
𝐿𝑠

809
= 33.7𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟 = 33𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟á24𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑒𝑟𝑜𝑐ℎ1𝑟𝑎𝑑á17𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑒𝑟
24

X

𝐿ä𝑛𝑔𝑑𝑝𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑2 =

𝑙1 + 𝑙2 − 𝐵𝑠
60.408𝑚
=
= 1.83𝑚𝑝𝑒𝑟𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑟𝑎𝑑
1 − 34𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟 33𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟

18 st. av modulraderna placeras på takets söderdel med lutning 𝛼𝑠ö𝑑𝑒𝑟 = 1.47° och 16 st.
av modulerna placeras på takets norra del med lutning 𝛼𝑛𝑜𝑟𝑟 = −1.47°.
Då avståndet d1 mellan modulraderna på södertaket sätts till 1.75 m och modulens
lutningsvinkel β till 10 ° och ekvation (2) utnyttjas fås
𝐵 ∗ sin(𝛽)
𝜃lim,söder = tan−1 (
) − 𝛼𝑠ö𝑑𝑒𝑟 = 11.09 °
𝑑1 − cos(𝛽)
Då avståndet d2 mellan modulraderna på norra taket sätts till 1.92 m och modulens
lutningsvinkel β till 10 ° och ekvation (2) utnyttjas fås
𝐵 ∗ sin(𝛽)
𝜃lim,norr = tan−1 (
) − 𝛼𝑛𝑜𝑟𝑟 = 11.82 °
𝑑2 − cos(𝛽)
Alltså uppstår ingen internskuggning mellan några moduler för solhöjder över 11.82°. I
Figur 30 visas vid vilken solhöjd internskuggning uppstår olika lutning på modulerna.

Solhöjd då interskuggning uppstår [°]
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10

11,82

5
0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Lutning på solcellsmoduler [°]

Figur 31. Solhöjd då internskuggning uppstår som en funktion av modulernas lutning,
gäller för radavstånd om 1.75 m och 1.92 m för takets södra- respektive norra del.

2

Avståndet för en modulrad subtraheras då inget avstånd behövs för första raden

XI

Bilaga VIII – Figurer över potentiell solelandel

Figur 32. Sia Glass, solelproduktion första halvåret.
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Figur 33. Sia Glass, solelproduktion andra halvåret.
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Figur 34. Berte Qvarn, solelproduktion första halvåret.
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Figur 35. Berte Qvarn, solelproduktion andra halvåret.
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Figur 36. Berte Gård, solelproduktion första halvåret.
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Figur 37. Berte Gård, solelproduktion andra halvåret.
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Bilaga IX – MATLAB-kod för bearbetning av STRÅNG-data
load('jan.mat');
load('feb.mat');
load('mars.mat');
load('april.mat');
load('maj.mat');
load('juni.mat');
load('juli.mat');
load('aug.mat');
load('sep.mat');
load('okt.mat');
load('nov.mat');
load('dec.mat');
% Läser in medelvärda månadstimdata för solinstrålning 2006-2016 för
lat:56.68, long:12.86, hämtade mha. SMHI-modellen Strång.
Aarsmedelvaarde=sum(jan)+sum(feb)+sum(mars)+sum(april)+sum(maj)+sum(ju
ni)+sum(juli)+sum(aug)+sum(sep)+sum(okt)+sum(nov)+sum(dec);
% Summerar månadsvärdena för att få årligt värde
Aa=['Medelvärdet för den årligt ackumulerade solinstrålningen var
mellan 2006-2016: ',num2str(round(Aarsmedelvaarde*1e-3)),'
kWh/m^2,år'];
disp(Aa)
H=1:24;
% Skapar en timvektor för ett dygn
jan=vec2mat(jan,24);
% Gör om månadstimvektorer till en matris där varje rad innehåller
timvärden för en dag i respektive månad.
JAN=transpose(mean(jan));
% Tar medelvärdet av varje rad och transponerar, så att
medelinstrålning fås för varje timma för respektive månad i en 24x1
vektor.
figure(2);
plot(H, JAN,'b-');
hold on
% Plottar medelsolinstrålningen per timme för varje månad i en och
samma graf.
feb=vec2mat(feb, 24);
FEB=transpose(mean(feb));
plot(H, FEB,'g-');
hold on
mars=vec2mat(mars, 24);
MARS=transpose(mean(mars));
plot(H, MARS,'r-');
hold on
april=vec2mat(april, 24);
APRIL=transpose(mean(april));
plot(H, APRIL,'c-');
hold on
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maj=vec2mat(maj, 24);
MAJ=transpose(mean(maj));
plot(H, MAJ,'m-');
hold on
juni=vec2mat(juni, 24);
JUNI=transpose(mean(juni));
plot(H, JUNI,'k-');
hold on
juli=vec2mat(juli, 24);
JULI=transpose(mean(juli));
plot(H, JULI,'b--');
hold on
aug=vec2mat(aug, 24);
AUG=transpose(mean(aug));
plot(H, AUG,'g--');
hold on
sep=vec2mat(sep, 24);
SEP=transpose(mean(sep));
plot(H, SEP,'r--');
hold on
okt=vec2mat(okt, 24);
OKT=transpose(mean(okt));
plot(H, OKT,'c--');
hold on
nov=vec2mat(nov, 24);
NOV=transpose(mean(nov));
plot(H, NOV,'m--');
hold on
dec=vec2mat(dec, 24);
DEC=transpose(mean(dec));
plot(H, DEC,'k--');
axis([1 24 0 600])
set(gca,'XTick',[4:4:23]);
set(gca,'XTickLabel',{'04:00','08:00','12:00','16:00','20:00'})
ylabel('w/m^2');
legend('Location','eastoutside','Jan','Feb','Mars','April','Maj','Juni
','Juli','Aug','Sep','Okt','Nov','Dec')
grid ON
grid MINOR
ja=sum(JAN);
fe=sum(FEB);
mar=sum(MARS);
ap=sum(APRIL);
ma=sum(MAJ);
ju=sum(JUNI);
jul=sum(JULI);
au=sum(AUG);
se=sum(SEP);
ok=sum(OKT);
no=sum(NOV);
de=sum(DEC);
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% Summerar värdena för medelsolinstrålningen per timme så att
medelvärden för ackumulerad solinstrålningen fås i [w/m^2,dag] för
varje månad.
Jer=[ja,fe,mar,ap,ma,ju,jul,au,se,ok,no,de];
figure(1);
bar(Jer,'FaceColor',[0.9 0.7 0],'LineWidth',1.67)
axis([0 13 0 6000])
set(gca,'XTickLabel',{'Jan','Feb','Mars','April','Maj','Juni','Juli','
Aug','Sep','Okt','Nov','Dec'})
ylabel('wh/m^2 per dag')
grid ON
grid MINOR
hold on
% Skapar en matris med månadsvisa medelvärden för den ackumulerade%
solinstrålningen som sedan plottas i ett stapeldiagram

XX

Bilaga X – MATLAB-kod för att beräkna solelproduktion
%---------------------------------------------%---Behandlar data för vattenkraftproduktion--%---------------------------------------------%Läser in värden för vattenkraftproduktion
load('hydro.mat');
%Eftersom värdena kommer i form av medelprodktion per timme (kWh/h)
för respektive månad upprepas detta värde%24 gånger för att få med
dygnets alla timmar.
jan_hydro=repmat(hydro(1),1,24);
feb_hydro=repmat(hydro(2),1,24);
mars_hydro=repmat(hydro(3),1,24);
april_hydro=repmat(hydro(4),1,24);
maj_hydro=repmat(hydro(5),1,24);
juni_hydro=repmat(hydro(6),1,24);
juli_hydro=repmat(hydro(7),1,24);
aug_hydro=repmat(hydro(8),1,24);
sep_hydro=repmat(hydro(9),1,24);
okt_hydro=repmat(hydro(10),1,24);
nov_hydro=repmat(hydro(11),1,24);
dec_hydro=repmat(hydro(12),1,24);
%Multiplicerar medeldygnet med antalet dagar
i respektive månad för att få årsproduktionen
tot_hydro=[sum(jan_hydro)*31
sum(feb_hydro)*28
sum(mars_hydro)*31
sum(april_hydro)*30
sum(maj_hydro)*31
sum(juni_hydro)*30
sum(juli_hydro)*31
sum(aug_hydro)*31
sum(sep_hydro)*30
sum(okt_hydro)*31
sum(nov_hydro)*30
sum(dec_hydro)*31];
%Total vattenkraftproduktion 2016 i MWh
vatten2016=sum(tot_hydro)/1000;
%---------------------------------------%---Behandlar data för energianvändning-%---------------------------------------% Läser in timvärden över energiförbrukningen
load('BerteQvarn.mat');
% Beräknar den årliga elförbrukningen i MWh
Usage=(sum(BerteQvarn)/1000)+vatten2016;
% Skapar en dygnstimvektor
L=1:1:24;
% Plockar ut månadens timvärden (januari: 31*24=744 timmar)
Jan=BerteQvarn(1:744);
% Summerar dessa för att få totalt inköpt el för månaden
kop_jan=sum(Jan);
% Gör om till en matris där varje rad innehåller timvärden för en dag
i respektive månad.
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Jan=vec2mat(Jan,24);
% Tar medelvärdet av varje rad så att medel-energiförbrukningen fås
för varje timma för en dag i respektive månad
Jan=mean(Jan);
% Lägger till vattenkraftens produktion för att få totala elförbrukningen
Jan=Jan+jan_hydro;
figure(1)
plot(L, Jan,'b-');
hold on
% Upprepar samma procedur för samtliga månader
Feb=BerteQvarn(745:1416);
kop_feb=sum(Feb);
Feb=vec2mat(Feb, 24);
Feb=mean(Feb);
Feb=Feb+feb_hydro;
plot(L, Feb,'g-');
hold on
Mars=BerteQvarn(1417:2160);
kop_mars=sum(Mars);
Mars=vec2mat(Mars, 24);
Mars=mean(Mars);
Mars=Mars+mars_hydro;
plot(L, Mars,'r-');
hold on
April=BerteQvarn(2161:2880);
kop_april=sum(April);
April=vec2mat(April, 24);
April=mean(April);
April=April+april_hydro;
plot(L, April,'c-');
hold on
Maj=BerteQvarn(2881:3624);
kop_maj=sum(Maj);
Maj=vec2mat(Maj, 24);
Maj=mean(Maj);
Maj=Maj+maj_hydro;
plot(L, Maj,'m-');
hold on
Juni=BerteQvarn(3625:4344);
kop_juni=sum(Juni);
Juni=vec2mat(Juni, 24);
Juni=mean(Juni);
Juni=Juni+juni_hydro;
plot(L, Juni,'k-');
hold on
Juli=BerteQvarn(4345:5088);
kop_juli=sum(Juli);
Juli=vec2mat(Juli, 24);
Juli=mean(Juli);
Juli=Juli+juli_hydro;
plot(L, Juli,'b--');
hold on
Aug=BerteQvarn(5089:5832);
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kop_aug=sum(Aug);
Aug=vec2mat(Aug, 24);
Aug=mean(Aug);
Aug=Aug+aug_hydro;
plot(L, Aug,'g--');
hold on
Sep=BerteQvarn(5833:6552);
kop_sep=sum(Sep);
Sep=vec2mat(Sep, 24);
Sep=mean(Sep);
Sep=Sep+sep_hydro;
plot(L, Sep,'r--');
hold on
Okt=BerteQvarn(6553:7296);
kop_okt=sum(Okt);
Okt=vec2mat(Okt, 24);
Okt=mean(Okt);
Okt=Okt+okt_hydro;
plot(L, Okt,'c--');
hold on
Nov=BerteQvarn(7297:8016);
kop_nov=sum(Nov);
Nov=vec2mat(Nov, 24);
Nov=mean(Nov);
Nov=Nov+nov_hydro;
plot(L, Nov,'m--');
hold on
Dec=BerteQvarn(8017:8760);
kop_dec=sum(Dec);
Dec=vec2mat(Dec, 24);
Dec=mean(Dec);
Dec=Dec+dec_hydro;
plot(L, Dec,'k--');
axis([1 24 300 900])
set(gca,'XTickLabel',{'05:00','09:00','15:00','19:00'})
ylabel('kWh/h');
legend('Location','eastoutside','Jan','Feb','Mars','April','Maj','Juni
','Juli','Aug','Sep','Okt','Nov','Dec')
%---------------------------------------%---Behandlar data för solelproduktion--%---------------------------------------%---Maximerad anläggning--%läser in värden från HOMER över solelproduktion
load('BQ389.mat');
%beräknar årlig produktion av solel, kWh/h
solel=sum(BQ389);
%tar ut värden från januari, 31*24=744 timmar
januari=BQ389(1:744);
%beräknar förväntad solelproduktionen för månaden
solel_jan=sum(januari);
%gör om till dygns-matris
januari=vec2mat(januari,24);
%tar medelvärden för dagarna i januari
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januari=mean(januari);
figure(2)
plot(januari)
hold on
% Upprepar samma procedur för att få genomsnittlig solelproduktion för
de olika månaderna
februari=BQ389(745:1416);
solel_feb=sum(februari);
februari=vec2mat(februari,24);
februari=mean(februari);
plot(februari)
hold on
mars=BQ389(1417:2160);
solel_mars=sum(mars);
mars=vec2mat(mars,24);
mars=mean(mars);
plot(mars)
hold on
april=BQ389(2161:2880);
solel_april=sum(april);
april=vec2mat(april,24);
april=mean(april);
plot(april)
hold on
maj=BQ389(2881:3624);
solel_maj=sum(maj);
maj=vec2mat(maj,24);
maj=mean(maj);
plot(maj)
hold on
juni=BQ389(3625:4344);
solel_juni=sum(juni);
juni=vec2mat(juni,24);
juni=mean(juni);
plot(juni)
hold on
juli=BQ389(4345:5088);
solel_juli=sum(juli);
juli=vec2mat(juli,24);
juli=mean(juli);
plot(juli)
hold on
augusti=BQ389(5089:5832);
solel_aug=sum(augusti);
augusti=vec2mat(augusti,24);
augusti=mean(augusti);
plot(augusti)
hold on
september=BQ389(5833:6552);
solel_sep=sum(september);
september=vec2mat(september,24);
september=mean(september);
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plot(september)
hold on
oktober=BQ389(6553:7296);
solel_okt=sum(oktober);
oktober=vec2mat(oktober,24);
oktober=mean(oktober);
plot(oktober)
hold on
november=BQ389(7297:8016);
solel_nov=sum(november);
november=vec2mat(november,24);
november=mean(november);
plot(november)
hold on
december=BQ389(8017:8760);
solel_dec=sum(december);
december=vec2mat(december,24);
december=mean(december);
plot(december)
hold on
axis([1 24 0 600])
set(gca,'XTickLabel',{'05:00','09:00','15:00','19:00'})
ylabel('kWh/h');
legend('Location','eastoutside','Jan','Feb','Mars','April','Maj','Juni
','Juli','Aug','Sep','Okt','Nov','Dec')
%---Anpassad kW anläggning--%Upprepar samma procedur som för Maximerad anläggning men läser
istället in data från HOMER simuleringarna över elproduktionen från
den anpassade solcellsanläggningen
load('BQ254.mat');
sol=sum(BQ254);
jan=BQ254(1:744);
sol_jan=sum(jan);
jan=vec2mat(jan,24);
jan=mean(jan);
figure(16)
plot(jan)
hold on
feb=BQ254(745:1416);
sol_feb=sum(feb);
feb=vec2mat(feb,24);
feb=mean(feb);
plot(feb)
hold on
mar=BQ254(1417:2160);
sol_mars=sum(mar);
mar=vec2mat(mar,24);
mar=mean(mar);
plot(mar)
hold on
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apr=BQ254(2161:2880);
sol_april=sum(apr);
apr=vec2mat(apr,24);
apr=mean(apr);
plot(apr)
hold on
ma=BQ254(2881:3624);
sol_maj=sum(ma);
ma=vec2mat(ma,24);
ma=mean(ma);
plot(ma)
hold on
jun=BQ254(3625:4344);
sol_juni=sum(jun);
jun=vec2mat(jun,24);
jun=mean(jun);
plot(jun)
hold on
jul=BQ254(4345:5088);
sol_juli=sum(jul);
jul=vec2mat(jul,24);
jul=mean(jul);
plot(jul)
hold on
aug=BQ254(5089:5832);
sol_aug=sum(aug);
aug=vec2mat(aug,24);
aug=mean(aug);
plot(aug)
hold on
sep=BQ254(5833:6552);
sol_sep=sum(sep);
sep=vec2mat(sep,24);
sep=mean(sep);
plot(sep)
hold on
okt=BQ254(6553:7296);
sol_okt=sum(okt);
okt=vec2mat(okt,24);
okt=mean(okt);
plot(okt)
hold on
nov=BQ254(7297:8016);
sol_nov=sum(nov);
nov=vec2mat(nov,24);
nov=mean(nov);
plot(nov)
hold on
dec=BQ254(8017:8760);
sol_dec=sum(dec);
dec=vec2mat(dec,24);
dec=mean(dec);
plot(dec)
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hold on
axis([1 24 0 160])
set(gca,'XTickLabel',{'05:00','09:00','15:00','19:00'})
ylabel('kWh/h');
legend('Location','eastoutside','Jan','Feb','Mars','April','Maj','Juni
','Juli','Aug','Sep','Okt','Nov','Dec')
%-----------------------------------------------------%---Fusionerar solelproduktion med energiförbrukning--%-----------------------------------------------------%plottar energiförbrukning, vattenkraftproduktion och solelproduktion
tillsammans för att illustrera potentiells solelproduktion och total
egenproduktion. Detta görs för varje månad i separata figurer
figure(3)
area(Jan,'FaceColor',[0.4 0.4 0.4],'LineWidth',1.67)
hold on
%if-sats som lägger till vattenkraftproduktionen på solelproduktionen
i de fall då solelproduktionen>0 så att det totala förnybara bidraget
summeras
for i=1:length(januari);
if januari(i)>0
januari(i)=januari(i)+hydro(1);
else januari(i)=0;
end
end
area(januari,'FaceColor',[0.8 0.8 0],'LineWidth',1.67)
hold on
%if-sats som lägger till vattenkraftproduktionen på solelproduktionen
i de fall då solelproduktionen>0 så att det totala förnybara bidraget
summeras
for i=1:length(jan);
if jan(i)>0
jan(i)=jan(i)+hydro(1);
else jan(i)=0;
end
end
area(jan,'FaceColor',[1 1 0],'LineWidth',1.67)
hold on
area(jan_hydro,'FaceColor',[0 0 0.6],'LineWidth',1.5)
axis([1 24 0 900])
set(gca,'XTickLabel',{'05:00','09:00','15:00','19:00'})
ylabel('kWh/h');
title('Januari')
legend('Location','east','Elförbrukning','Solel 389 kW','Solel 255
kW','Vattenkraft-el')
grid on
grid minor
%Upprepar proceduren för samtliga månader
figure(4)
area(Feb,'FaceColor',[0.4 0.4 0.4],'LineWidth',1.67)
hold on
for i=1:length(februari);
if februari(i)>0
februari(i)=februari(i)+hydro(2);
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else februari(i)=0;
end
end
area(februari,'FaceColor',[0.8 0.8 0],'LineWidth',1.67)
hold on
for i=1:length(feb);
if feb(i)>0
feb(i)=feb(i)+hydro(2);
else feb(i)=0;
end
end
area(feb,'FaceColor',[1 1 0],'LineWidth',1.67)
hold on
area(feb_hydro,'FaceColor',[0 0 0.6],'LineWidth',1.5)
axis([1 24 0 900])
set(gca,'XTickLabel',{'05:00','09:00','15:00','19:00'})
ylabel('kWh/h');
title('Februari')
legend('Location','east','Elförbrukning','Solel 389 kW','Solel 255
kW','Vattenkraft-el')
grid on
grid minor
figure(5)
area(Mars,'FaceColor',[0.4 0.4 0.4],'LineWidth',1.67)
hold on
for i=1:length(mars);
if mars(i)>0
mars(i)=mars(i)+hydro(3);
else mars(i)=0;
end
end
area(mars,'FaceColor',[0.8 0.8 0],'LineWidth',1.67)
hold on
for i=1:length(mar);
if mar(i)>0
mar(i)=mar(i)+hydro(3);
else mar(i)=0;
end
end
area(mar,'FaceColor',[1 1 0],'LineWidth',1.67)
hold on
area(mars_hydro,'FaceColor',[0 0 0.6],'LineWidth',1.5)
axis([1 24 0 900])
set(gca,'XTickLabel',{'05:00','09:00','15:00','19:00'})
ylabel('kWh/h');
title('Mars')
legend('Location','east','Elförbrukning','Solel 389 kW','Solel 255
kW','Vattenkraft-el')
grid on
grid minor
figure(6)
area(April,'FaceColor',[0.4 0.4 0.4],'LineWidth',1.67)
hold on
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for i=1:length(april);
if april(i)>0
april(i)=april(i)+hydro(4);
else april(i)=0;
end
end
area(april,'FaceColor',[0.8 0.8 0],'LineWidth',1.67)
hold on
for i=1:length(apr);
if apr(i)>0
apr(i)=apr(i)+hydro(4);
else apr(i)=0;
end
end
area(apr,'FaceColor',[1 1 0],'LineWidth',1.67)
hold on
area(april_hydro,'FaceColor',[0 0 0.6],'LineWidth',1.5)
axis([1 24 0 900])
set(gca,'XTickLabel',{'05:00','09:00','15:00','19:00'})
ylabel('kWh/h');
title('April')
legend('Location','east','Elförbrukning','Solel 389 kW','Solel 255
kW','Vattenkraft-el')
grid on
grid minor
figure(7)
area(Maj,'FaceColor',[0.4 0.4 0.4],'LineWidth',1.67)
hold on
for i=1:length(maj);
if maj(i)>0
maj(i)=maj(i)+hydro(5);
else maj(i)=0;
end
end
area(maj,'FaceColor',[0.8 0.8 0],'LineWidth',1.67)
hold on
for i=1:length(ma);
if ma(i)>0
ma(i)=ma(i)+hydro(5);
else ma(i)=0;
end
end
area(ma,'FaceColor',[1 1 0],'LineWidth',1.67)
hold on
area(maj_hydro,'FaceColor',[0 0 0.6],'LineWidth',1.5)
axis([1 24 0 900])
set(gca,'XTickLabel',{'05:00','09:00','15:00','19:00'})
ylabel('kWh/h');
title('Maj')
legend('Location','east','Elförbrukning','Solel 389 kW','Solel 255
kW','Vattenkraft-el')
grid on
grid minor
figure(8)
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area(Juni,'FaceColor',[0.4 0.4 0.4],'LineWidth',1.67)
hold on
for i=1:length(juni);
if juni(i)>0
juni(i)=juni(i)+hydro(6);
else juni(i)=0;
end
end
area(juni,'FaceColor',[0.8 0.8 0],'LineWidth',1.67)
hold on
for i=1:length(jun);
if jun(i)>0
jun(i)=jun(i)+hydro(6);
else jun(i)=0;
end
end
area(jun,'FaceColor',[1 1 0],'LineWidth',1.67)
hold on
area(juni_hydro,'FaceColor',[0 0 0.6],'LineWidth',1.5)
axis([1 24 0 900])
set(gca,'XTickLabel',{'05:00','09:00','15:00','19:00'})
ylabel('kWh/h');
title('Juni')
legend('Location','east','Elförbrukning','Solel 389 kW','Solel 255
kW','Vattenkraft-el')
grid on
grid minor
figure(9)
area(Juli,'FaceColor',[0.4 0.4 0.4],'LineWidth',1.67)
hold on
for i=1:length(juli);
if juli(i)>0
juli(i)=juli(i)+hydro(7);
else juli(i)=0;
end
end
area(juli,'FaceColor',[0.8 0.8 0],'LineWidth',1.67)
hold on
for i=1:length(jul);
if jul(i)>0
jul(i)=jul(i)+hydro(7);
else jul(i)=0;
end
end
area(jul,'FaceColor',[1 1 0],'LineWidth',1.67)
hold on
area(juli_hydro,'FaceColor',[0 0 0.6],'LineWidth',1.5)
axis([1 24 0 900])
set(gca,'XTickLabel',{'05:00','09:00','15:00','19:00'})
ylabel('kWh/h');
title('Juli')
legend('Location','east','Elförbrukning','Solel 389 kW','Solel 255
kW','Vattenkraft-el')
grid on
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grid minor
figure(10)
area(Aug,'FaceColor',[0.4 0.4 0.4],'LineWidth',1.67)
hold on
for i=1:length(augusti);
if augusti(i)>0
augusti(i)=augusti(i)+hydro(8);
else augusti(i)=0;
end
end
area(augusti,'FaceColor',[0.8 0.8 0],'LineWidth',1.67)
hold on
for i=1:length(aug);
if aug(i)>0
aug(i)=aug(i)+hydro(8);
else aug(i)=0;
end
end
area(aug,'FaceColor',[1 1 0],'LineWidth',1.67)
hold on
area(aug_hydro,'FaceColor',[0 0 0.6],'LineWidth',1.5)
axis([1 24 0 900])
set(gca,'XTickLabel',{'05:00','09:00','15:00','19:00'})
ylabel('kWh/h');
title('Augusti')
legend('Location','east','Elförbrukning','Solel 389 kW','Solel 255
kW','Vattenkraft-el')
grid on
grid MINOR
figure(11)
area(Sep,'FaceColor',[0.4 0.4 0.4],'LineWidth',1.67)
hold on
for i=1:length(september);
if september(i)>0
september(i)=september(i)+hydro(9);
else september(i)=0;
end
end
area(september,'FaceColor',[0.8 0.8 0],'LineWidth',1.67)
hold on
for i=1:length(sep);
if sep(i)>0
sep(i)=sep(i)+hydro(9);
else sep(i)=0;
end
end
area(sep,'FaceColor',[1 1 0],'LineWidth',1.67)
hold on
area(sep_hydro,'FaceColor',[0 0 0.6],'LineWidth',1.5)
axis([1 24 0 900])
set(gca,'XTickLabel',{'05:00','09:00','15:00','19:00'})
ylabel('kWh/h');
title('September')
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legend('Location','east','Elförbrukning','Solel 389 kW','Solel 255
kW','Vattenkraft-el')
grid on
grid minor
figure(12)
area(Okt,'FaceColor',[0.4 0.4 0.4],'LineWidth',1.67)
hold on
for i=1:length(oktober);
if oktober(i)>0
oktober(i)=oktober(i)+hydro(10);
else oktober(i)=0;
end
end
area(oktober,'FaceColor',[0.8 0.8 0],'LineWidth',1.67)
hold on
for i=1:length(okt);
if okt(i)>0
okt(i)=okt(i)+hydro(10);
else okt(i)=0;
end
end
area(okt,'FaceColor',[1 1 0],'LineWidth',1.67)
hold on
area(okt_hydro,'FaceColor',[0 0 0.6],'LineWidth',1.5)
axis([1 24 0 900])
set(gca,'XTickLabel',{'05:00','09:00','15:00','19:00'})
ylabel('kWh/h');
title('Oktober')
legend('Location','east','Elförbrukning','Solel 389 kW','Solel 255
kW','Vattenkraft-el')
grid on
grid minor
figure(13)
area(Nov,'FaceColor',[0.4 0.4 0.4],'LineWidth',1.67)
hold on
for i=1:length(november);
if november(i)>0
november(i)=november(i)+hydro(11);
else november(i)=0;
end
end
area(november,'FaceColor',[0.8 0.8 0],'LineWidth',1.67)
hold on
for i=1:length(nov);
if nov(i)>0
nov(i)=nov(i)+hydro(11);
else nov(i)=0;
end
end
area(nov,'FaceColor',[1 1 0],'LineWidth',1.67)
hold on
area(nov_hydro,'FaceColor',[0 0 0.6],'LineWidth',1.5)
axis([1 24 0 900])
set(gca,'XTickLabel',{'05:00','09:00','15:00','19:00'})
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ylabel('kWh/h');
title('November')
legend('Location','east','Elförbrukning','Solel 389 kW','Solel 255
kW','Vattenkraft-el')
grid on
grid minor
figure(14)
area(Dec,'FaceColor',[0.4 0.4 0.4],'LineWidth',1.67)
hold on
for i=1:length(december);
if december(i)>0
december(i)=december(i)+hydro(12);
else december(i)=0;
end
end
area(december,'FaceColor',[0.8 0.8 0],'LineWidth',1.67)
hold on
for i=1:length(dec);
if dec(i)>0
dec(i)=dec(i)+hydro(12);
else dec(i)=0;
end
end
area(dec,'FaceColor',[1 1 0],'LineWidth',1.67)
hold on
area(dec_hydro,'FaceColor',[0 0 0.6],'LineWidth',1.5)
axis([1 24 0 900])
set(gca,'XTickLabel',{'05:00','09:00','15:00','19:00'})
ylabel('kWh/h');
title('December')
legend('Location','east','Elförbrukning','Solel 389 kW','Solel 255
kW','Vattenkraft-el')
grid on
grid minor
%beräknar det procentuella solelproduktionen för respektive månad för
den maximerade anläggningen
andel_jan=solel_jan/(kop_jan+tot_hydro(1))*100;
andel_feb=solel_feb/(kop_feb+tot_hydro(2))*100;
andel_mars=solel_mars/(kop_mars+tot_hydro(3))*100;
andel_april=solel_april/(kop_april+tot_hydro(4))*100;
andel_maj=solel_maj/(kop_maj+tot_hydro(5))*100;
andel_juni=solel_juni/(kop_juni+tot_hydro(6))*100;
andel_juli=solel_juli/(kop_juli+tot_hydro(7))*100;
andel_aug=solel_aug/(kop_aug+tot_hydro(8))*100;
andel_sep=solel_sep/(kop_sep+tot_hydro(9))*100;
andel_okt=solel_okt/(kop_okt+tot_hydro(10))*100;
andel_nov=solel_nov/(kop_nov+tot_hydro(11))*100;
andel_dec=solel_dec/(kop_dec+tot_hydro(12))*100;
%beräknar det procentuella solelproduktionen för respektive månad för
den anpassade anläggningen
party_jan=sol_jan/(kop_jan+tot_hydro(1))*100;
party_feb=sol_feb/(kop_feb+tot_hydro(2))*100;
party_mars=sol_mars/(kop_mars+tot_hydro(3))*100;
party_april=sol_april/(kop_april+tot_hydro(4))*100;
party_maj=sol_maj/(kop_maj+tot_hydro(5))*100;
party_juni=sol_juni/(kop_juni+tot_hydro(6))*100;
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party_juli=sol_juli/(kop_juli+tot_hydro(7))*100;
party_aug=sol_aug/(kop_aug+tot_hydro(8))*100;
party_sep=sol_sep/(kop_sep+tot_hydro(9))*100;
party_okt=sol_okt/(kop_okt+tot_hydro(10))*100;
party_nov=sol_nov/(kop_nov+tot_hydro(11))*100;
party_dec=sol_dec/(kop_dec+tot_hydro(12))*100;
%beräknar andelen vattenkraft per månad
water_jan=tot_hydro(1)/(kop_jan+tot_hydro(1))*100;
water_feb=tot_hydro(2)/(kop_feb+tot_hydro(2))*100;
water_mars=tot_hydro(3)/(kop_mars+tot_hydro(3))*100;
water_april=tot_hydro(4)/(kop_april+tot_hydro(4))*100;
water_maj=tot_hydro(5)/(kop_maj+tot_hydro(5))*100;
water_juni=tot_hydro(6)/(kop_juni+tot_hydro(6))*100;
water_juli=tot_hydro(7)/(kop_juli+tot_hydro(7))*100;
water_aug=tot_hydro(8)/(kop_aug+tot_hydro(8))*100;
water_sep=tot_hydro(9)/(kop_sep+tot_hydro(9))*100;
water_okt=tot_hydro(10)/(kop_okt+tot_hydro(10))*100;
water_nov=tot_hydro(11)/(kop_nov+tot_hydro(11))*100;
water_dec=tot_hydro(12)/(kop_dec+tot_hydro(12))*100;
andel_solel389kW=[andel_jan,andel_feb,andel_mars,andel_april,andel_maj
,andel_juni,andel_juli,andel_aug,andel_sep,andel_okt,andel_nov,andel_d
ec];
andel_solel254kW=[party_jan,party_feb,party_mars,party_april,party_maj
,party_juni,party_juli,party_aug,party_sep,party_okt,party_nov,party_d
ec];
andel_vattenkraft=[water_jan,water_feb,water_mars,water_april,water_ma
j,water_juni,water_juli,water_aug,water_sep,water_okt,water_nov,water_
dec];
%Plottar solelproduktionen för respeltive månad för de olika
systemstorlekarna
figure(15),bar(andel_solel389kW,'FaceColor',[0.8 0.8
0],'LineWidth',1.67)
axis([0 13 0 16])
set(gca,'XTickLabel',{'Jan','Feb','Mars','April','Maj','Juni','Juli','
Aug','Sep','Okt','Nov','Dec'})
ylabel('% av elbehov');
hold on
bar(andel_solel254kW,'FaceColor',[1 1 0],'LineWidth',1.67)
legend('Location','northeast','389 kW','255 kW')
grid on
grid minor
disp(['389 kW anläggningen förväntas producera: ', num2str(solel/1000)
' MWh/år'])
disp(['Som motsvarar: ', num2str(((solel/1000)/Usage)*100) ' % av den
årliga elanvändningen'])
disp(['255 kW anläggningen förväntas producera: ', num2str(sol/1000) '
MWh/år'])
disp(['Som motsvarar: ', num2str(((sol/1000)/Usage)*100) ' % av den
årliga elanvändningen'])
disp(['Vattenkraften producerade 2016: ' num2str(vatten2016) 'MWh'])
disp(['Som motsvarade: ' num2str((vatten2016/Usage)*100) '%'])

%Skapar en if-sats som beräknar den totala mängden överskottsel den
anpassade systemstorleken
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%Då solelproduktion minus elförbrukning är positiv sparas detta värde
i vektor overskott respektive, är värdet negativt läggs en läggs en
nolla till i den positionen i vektorn
skillnad=BQ254-BerteQvarn;
overskott=zeros(size(skillnad));
for i=1:length(skillnad);
if skillnad (i)>0
overskott(i)=skillnad(i);
else
overskott(i)=0;
end
end
disp(['Under året matas: ' num2str(sum(overskott)/1000) '[MWh] ut på
elnätet från en 255 kW anläggning,'])
disp(['det motsvarar: ' num2str((sum(overskott)/sol)*100) '% av
solelproduktionen'])
%Gör på samma sätt för den maximerade systemstorleken
diff=BQ389-BerteQvarn;
surplus=zeros(size(diff));
for i=1:length(diff);
if diff (i)>0
surplus(i)=diff(i);
else
surplus(i)=0;
end
end
disp(['Under året matas: ' num2str(sum(surplus)/1000) '[MWh] ut på
elnätet från en 389 kW anläggning,'])
disp(['det motsvarar: ' num2str((sum(surplus)/solel)*100) '% av
solelproduktionen'])
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