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Abstract

How placement of solar panels contributes to load
matching in a building

Emma Dahl & Carolina Wallerström

The solar power accounts for only 0.2% of the Swedish power production in 2019. 
However, the solar power market is growing at a fast rate. Solar power production 
needs to be utilized instantly locally, for example in a building or else it is fed to the 
grid. Therefore, a challenge is how to utilize as much solar power as possible. This 
study aims to answer how solar panels should be placed in an optimal way in order 
to meet the load in a building similar to Vasakronan's property Kransen 2 in 
Uppsala. Two types of measures are used in the study to evaluate the solar power 
systems. The measure self-consumption describes the amount of solar production 
that is instantly used in a building. The measure self-sufficiency describes how 
much of the consumed solar power that covers the building's total load. The solar 
power production varies during the day. Therefore, the placement of panels affects 
the production profile during the day. The methodology in this study consists of a 
simulation model which provides optimal solar power systems regards to self-
consumption and self-sufficiency. An economic model is also developed which 
calculates the payback time of solar power investments. The results shows that 
self-sufficiency is an important measure in order to increase the matching between 
a building's load and solar power production, and thereby reduce the proportion of 
purchased electricity from the grid. A solar power system should be optimized with 
regards to high self-sufficiency, and use the self-consumption to measure the 
amount of overproduction a system would have. A high self-sufficiency also 
provides a shorter payback time due to less amount of purchased electricity. The 
value and the relationship between self-consumption and self-sufficiency depends 
on the size of the system installed power. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
Elektricitet är en naturlig del av vår vardag och produceras i Sverige till största del i stor 
skala i form av vattenkraft och kärnkraft. Ett mer miljömedvetet samhälle efterfrågas och 
strävar efter en ökad andel förnyelsebar elproduktion och en effekt av det är att både 
vindkraft och solelproduktion ökar. Solceller står idag för ca 0,2 % av Sveriges 
elproduktion och marknaden växer snabbt. Solceller kan omvandla energi från solen till 
elektrisk energi som kan användas direkt där den produceras eller skickas ut på nätet. Det 
finns olika sätt att lagra energi, i form av batterier eller vattendepåer kopplat till 
vattenkraften, men generellt gäller att samma mängd el som produceras någonstans och 
levereras till elnätet måste konsumeras någon annanstans, så att det alltid är balans på 
nätet. Genom att använda den producerade solelen ögonblickligen på samma plats där 
den produceras, exempelvis i den byggnad som solcellerna är installerade på, minskar 
behovet av att köpa in el vid just det tillfället. Dock är det komplicerat att planera 
solelproduktionen på grund av att den beror på solinstrålningen mot platsen. 
Solelproduktionen beror även av tid på året och varierar under dygnet, vilket gör att den 
inte går att anpassa med avseende på efterfrågan av el, till skillnad mot vattenkraften som 
fungerar som en viktig regulator av elproduktionen i Sverige.  

Eftersom solelproduktionen inte alltid matchar förbrukningen kommer överskottet 
skickas ut på nätet för att förbrukas någon annanstans. Ett mått som beskriver hur stor del 
av den producerade solelen som används på plats är egenanvändning. En anläggning med 
låg produktion i förhållande till förbrukning och där produktionen dessutom sker vid 
samma tidpunkt som förbrukningen kan ha en egenanvändning på 100 %. Då används all 
solel direkt i byggnaden och inget skickas ut på nätet. Den solel som produceras av en 
anläggning och som dessutom förbrukas momentant kan sättas i relation till den totala 
förbrukningen och kallas då självförsörjning. Självförsörjningen beskriver hur stor del av 
den totala förbrukningen som försörjs av solelproduktion. Förutsatt att det inte finns 
möjlighet till lagring kommer all elförbrukning som sker när solen inte lyser, eller om 
förbrukningen är högre än vad solcellsanläggningen kan producera vid ett visst tillfälle, 
att behöva köpas in från nätet. En byggnad med hög förbrukning under morgonen, kvällen 
och natten kommer därmed att ha en låg självförsörjning. 

Det finns olika metoder för att öka egenanvändningen och självförsörjningen i byggnader. 
Genom att lagra energi eller flytta en del av förbrukningen till tider när solelproduktionen 
är hög är två metoder. Förbrukningen kan exempelvis flyttas genom tidsinställningar på 
ventilation och elektrisk utrustning, som tvättmaskiner. Ytterligare en metod för att öka 
en byggnads egenanvändning respektive självförsörjning är att anpassa placeringen av 
solcellssystemet för att matcha förbrukningen. Detta går att göra på grund av att 
solinstrålningen för olika väderstreck varierar under dagen. Solinstrålningen är högst mot 
öst på förmiddagen och mot väst på eftermiddagen vilket gör att solcellernas placering 
påverkar hur produktionen ser ut under dagen. Om byggnaden har hög förbrukning på 
förmiddagen kan det vara önskvärt att rikta solcellerna mot det väderstreck där 
solinstrålningen är som högst under förmiddagen, det vill säga öst, för att matcha 
förbrukningen.  

Studien baseras på byggnaden Kransen 2 i Uppsala och undersöker hur användning av de 
två måtten egenanvändning och självförsörjning kan användas för att matcha produktion 
mot förbrukning. Det görs genom att simulera solinstrålning mot olika riktningar och ta 
fram optimal fördelning av system mot olika väderstreck för att maximera respektive 
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mått. Studien visar hur dessa två mått förhåller sig till varandra och hur de kan användas 
som hjälpmedel vid dimensionering av ett solcellssystem. Desto högre självförsörjning 
en byggnad har desto mindre el behövs köpas in från nätet. Måttet är därmed 
betydelsefullt för att undersöka matchningen mellan förbrukning och produktion för att 
minska återbetalningstiden genom att minska mängden inköpt el från nätet. Både 
egenanvändningen och självförsörjningen varierar med olika placering och 
egenanvändningen är generellt högre om systemet riktas mot väderstreck med lägre 
produktion, såsom nord, nordost och nordväst. Produktionen och överproduktionen blir 
då lägre än om systemet riktas mot riktningar med hög solinstrålning. För stora system 
uppnås högsta självförsörjningen genom att rikta stor del av systemet mot riktningar med 
låg solinstrålning. För mindre system uppnås det genom att rikta en stor del av systemet 
mot riktningar med hög solinstrålning. 
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Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till vår ämnesgranskare Joakim Munkhammar på Uppsala 
Universitet som gett hos värdefull rådgivning under hela processen. Vi vill även tacka vår 
handledare Andreas Bergensund på Vasakronan som bidragit med kontinuerligt stöd och 
kunskap under arbetets gång. Författarna vill även tacka övriga personer på Vasakronan 
för ett mycket varmt bemötande. Slutligen vill vi tacka övriga examensarbetare på 
Vasakronan för gott samarbete och fin gemenskap. 

Emma Dahl & Carolina Wallerström 

Uppsala, januari 2020   
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Ordlista 
Förbrukning Här avses den fastighetsel som förbrukas i byggnaden, så som 

ventilation, hissar och belysning i allmänna utrymmen. 

Förbrukad solel Solel som produceras och förbrukas momentant i en byggnad. 

Egenanvändning Kvot mellan förbrukad solel och producerad solel. Beskriver hur 
stor del av solelproduktionen som förbrukas i byggnaden. 

Självförsörjning Kvot mellan förbrukad solel och total elförbrukning. Beskriver hur 
stor del av byggnadens totala förbrukning som försörjs av 
solelproduktion. 

Azimut Vinkel i horisontalplan, räknas medsols från syd. Exempelvis syd 0°, 
väst 90°, nord 180° och öst 270°. 

Lutning Vinkel på paneler från horisontalplanet. 

Rak riktning Här avses kardinalstrecken, alltså de fyra huvudsakliga 
väderstrecken; öst, syd, väst och nord. 

Vriden riktning Här avses interkardinalstrecken, alltså de fyra väderstrecken; 
nordost, sydost, sydväst och nordväst. 

System Med ett system menas ett solcellssystem av viss storlek med en viss 
given fördelning mot olika riktningar. 

Verkningsgrad I denna studie baseras verkningsgraden på solinstrålning och faktisk 
produktion och innebär hur stor del av solinstrålningen som 
slutligen kan användas, antingen i byggnaden eller skickas ut på 
nätet. 

LCC Livscykelkostnadskalkyl ger den totala kostnaden för en investering 
över dess livslängd och bedömer investeringens lönsamhet. 
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1. Inledning 
I juni 2016 slöt Sveriges dåvarande regering en energiöverenskommelse som bland annat 
säger att ett av målen till 2040 är att ha 100 % förnybar elproduktion (Regeringskansliet, 
2018). Syftet med överenskommelsen var att skapa långsiktiga spelregler för den svenska 
energiförsörjningen. För att solelproduktion ska bidra till att uppnå regeringens mål 
behöver produktionen öka till 5 - 10 % till 2040. Energimyndigheten har därför tagit fram 
en strategi för hur användningen av solel ska öka i Sverige, en strategi som primärt 
fokuserar på etablering och expansion (Energimyndigheten, 2016). 

Idag står solceller endast för ca 0,2 % av Sveriges elproduktion. De största kraftslagen är 
vatten- och kärnkraft, som tillsammans producerar ca 80 % och resterande produceras 
bland annat av vindkraft och kraftvärme (IEA, 2017). Under 2018 växte den svenska 
solcellsmarknaden från 267 MW till 426 MW, vilket är en ökning på 59 %. Ett ökat 
intresse för solenergi, sjunkande priser på solceller och statligt investeringsstöd är några 
av faktorerna bakom den snabba ökningen (IEA, 2018). Det svenska kraftsystemet är ett 
mycket komplext system där små- och storskalig produktion samverkar med system för 
transmission över korta och långa distanser för att nå slutkonsumenter av olika slag. 
Ökningen av solelproduktion, tillsammans med andra ökningar av intermittent 
elproduktion, gör att elnätet förändras från storskalig centraliserad produktion till en 
distribuerad produktion (Luthander, 2018). En ökande intermittent elproduktion är en 
utmaning för det svenska kraftsystemet och ställer högre krav på balansering av nätet. 
Detta på grund av att det alltid måste vara en balans mellan produktion och förbrukning 
(Energimyndigheten, 2017). 

Solelproduktionen är svår att planera på grund av att den beror av solinstrålningen mot 
panelerna. Solinstrålningen varierar och beror av tiden på dygnet, tiden på året samt 
väderförhållanden (Energimyndigheten, 2016). En annan svårighet med solelproduktion 
är att elen som produceras måste användas ögonblickligen i byggnaden då den annars 
skickas ut på nätet (Energimyndigheten, 2015). Ett mått på hur mycket av 
solelproduktionen som ögonblickligen används i byggnaden är egenanvändningen (eng: 
self-consumption), som definieras som kvoten mellan förbrukad solel och producerad 
solel. Den förbrukade solelen kan även beskrivas i relation till byggnadens totala 
förbrukning och kallas självförsörjning (eng: self-sufficiency) som beskriver hur stor del 
av byggnadens förbrukning som försörjs av solel. Genom att producera en viss mängd el 
direkt i byggnaden vid samma tidpunkt som det förbrukas el i byggnaden minskar behovet 
för att köpa in samma mängd el från leverantören (Luthander et al, 2015). 

Det finns olika sätt att förbättra matchningen mellan produktion och förbrukning i 
byggnaden, bland annat genom lagring eller att flytta lasten till en annan tidpunkt. 
Exempelvis genom att tidsinställa tvättmaskin och värme- och ventilationssystem för att 
uppnå en bra matchning krävs komplexa styrsystem (Luthander et al, 2015). Ytterligare 
en metod för att öka matchningen mellan produktion och förbrukningen är att placera 
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solcellerna på ett optimalt sätt gällande deras lutning och azimut (Luthander, 2018). 
Solinstrålningen är som högst för olika azimuter under olika delar av dagen. Mot öst är 
den som högst under förmiddagen och mot väst som högst under eftermiddagen. Hur 
panelerna är placerade påverkar därmed produktionsprofilen under dygnet och därmed 
matchningen mot förbrukningen (Widén, Wäckelgård och Lund, 2009). 

1.1 Syfte 

Detta examensarbete syftar till att studera hur solceller kan placeras för att på ett optimalt 
sätt möta effektbehovet i en byggnad med verksamhet likt Vasakronans byggnad Kransen 
2 i Uppsala. För att uppfylla syftet besvaras följande frågeställningar: 

§ Hur kan måtten egenanvändning (EA) och självförsörjning (SF) användas för en 
optimal matchning mellan solelproduktion och förbrukning för olika 
solcellssystem? 

§ Hur kan placering av solcellssystem mot olika riktningar påverka 
återbetalningstiden för ett system? 

§ Hur varierar EA och SF för olika storlekar på system och olika placeringar av 
systemet? 

1.2 Avgränsningar 

För att uppnå en så hög noggrannhet som möjligt används data på förbrukning med en 
tidsupplösning på en minut, som är den högsta tidsupplösning som kan erhållas för 
Kransen 2. I Norrköping mäter SMHI solinstrålning varje minut och för att få den 
tidsupplösning som önskas används solinstrålning för Norrköping trots att byggnaden 
som undersöks ligger i Uppsala.  

Den undersökta tidsperioden avgränsas till april-september 2019 med avseende på 
tillgång av förbrukningsdata. Solcellsanläggningen som studeras togs i drift den 8 mars 
2019 vilket innebär att minutupplöst förbrukning för tidigare månader inte kunde 
tillhandahållas. Kransen 2 ses i denna studie som en representativ byggnad. I studien 
används Kransen 2:s förbrukning och lutning på taket. 

I denna studie antas att samma principer gällande placering även kan appliceras för 
kommersiella solceller som för takintegrerade solcellssystem. Detta trots att studien 
baseras på ett takintegrerat solcellssystem med lägre verkningsgrad än kommersiella 
solceller. 
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2. Bakgrund 
I avsnitt 2.1 beskrivs kortfattat det svenska elnätet, balansen mellan produktion och 
konsumtion samt hur el handlas på marknaden. I avsnitt 2.2 beskrivs den svenska 
solenergimarknaden översiktligt samt några av de vanligaste solcellerna på marknaden. 
I avsnitt 2.3 beskrivs slutligen byggnaden Kransen vars förbrukning och 
solcellsanläggning används i studien. 

2.1 Sveriges elnät 

Det svenska elnätet delas in i tre kategorier med olika spänningsnivåer: stamnät, regionnät 
och lokalnät. Via stamnätet kan el transporteras långa sträckor med hög spänning medan 
regionnäten fördelar energin till städer och orter. Slutligen når energin lokalnäten och 
levereras till slutanvändarna. Stamnätet utvecklades på 1950-talet under utbyggnaden av 
vattenkraften och byggdes senare ut ytterligare 1980 när elproduktion från kärnkraft tog 
fart. Den tidiga utvecklingen innebär att stamnätet är anpassat till storskalig centraliserad 
produktion och för att energin ska transporteras långa sträckor i en riktning till 
slutkonsumenterna. Vid solelproduktion sker anslutningen i de flesta fall direkt till 
lokalnätet vilket innebär att energin inte längre bara flödar i en riktning (IVA, 2016). I 
takt med att mer förnybar decentraliserad el produceras i elsystemet i form av vind- och 
solkraft ställs nya krav på balansering av elnätet. Det måste alltid vara balans mellan 
produktion och konsumtion. Om efterfrågan på el är större än tillgången kommer 
effektbrist att uppstå. Detta gör vattenkraften till ett bra kraftslag för att upprätthålla 
balansen eftersom det är möjligt att snabbt reglera produktionen (Energimyndigheten, 
2017). 

Elen säljs och handlas av aktörer som är kraftproducenter, elhandlare eller större 
slutanvändare på den nordiska elbörsen Nord Pool. Elen handlas per timme och kan 
variera mellan de fyra olika elområden som Sverige är uppdelat i. Det pris som 
slutkunderna får betala omfattas även av kostnader som skatter, moms, påslag och 
nätavgift (Energimyndigheten, 2017). Effekttariffer eller tidsvarierande tariffer kan skapa 
incitament för kunderna att flytta sin förbrukning till perioder under dygnet där elpriset 
är lägre för att minska belastningen på nätet. Det kan vara svårt att få kunderna att flytta 
sin förbrukning så länge de ekonomiska besparingarna för kunderna är mycket små 
(Copenhagen Economics, 2017). Det finns möjlighet till anpassning hos konsumenterna 
om bara incitamenten blir tillräckligt höga (Energimarknadsinspektionen, 2014). I 
Uppsala bland annat finns effekttariffer för kunder med säkringar på 80A eller högre i 
form av ett effektabonnemang (Vattenfall, 2019).  

2.2 Solelproduktion i Sverige 

Sveriges elproduktion består främst av vattenkraft och kärnkraft, som tillsammans står 
för ca 80 % av totala produktionen. Resterande elproduktion står bland annat vindkraft 
och kraftvärme för, och solceller utgör endast en liten andel. År 2017 utgjorde solceller 
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0,2 % av Sveriges elproduktion (Lindahl och Stoltz, 2017). Den svenska 
solcellsmarknaden växer dock med hög takt. Den totala installerade solcellskapaciteten i 
Sverige 2018 låg på ca 426 MW och solcellsmarknaden växte under 2018 med 59 % 
jämfört med föregående år. Under 2018 installerades totalt ca 159 MW i Sverige. Det var 
en ökning med 87 % jämfört med de installationer som gjordes under 2017, ca 85 MW. 
Bidragande faktorer till den ökade solcellskapaciten är bland annat en ökad positiv attityd 
hos allmänheten och ökat intresse för solenergi hos energiföretag. Sjunkande priser för 
solceller och möjlighet till investeringsstöd är andra faktorer som bidragit till ökad 
solcellskapacitet (IEA, 2018a). Investeringsstödet gäller för installation av solceller. 
Stödet kan sökas av olika aktörer och täcker upp till 20 % av installationskostnaden, dock 
maximalt 1,2 miljoner kronor per solcellssystem. Ansökningar hanteras i turordning och 
kan bara ges så länge det finns kvar av de avsatta pengarna (Energimyndigheten, 2019a). 
Det statliga stödet fördelas ut till länsstyrelserna av Energimyndigheten. Storleken på 
stödet bestäms av Förordningen om statligt stöd till solceller som gäller fram till och med 
2020 (Energimyndigheten, 2019b). 

Den nätanslutna solcellsmarknaden består nästintill enbart av distribuerade system 
monterat på byggnader, främst installerat av privathushåll, företag och kommuner. En 
stor del, 33 %, av de nätanslutna solcellssystemen är installerade på privatbostäder, 
framförallt på enfamiljshus. En ytterligare stor andel av marknaden står kommersiella 
anläggningar för. De står totalt för 47 % av installerade solcellssystem. Solcellsparker 
står idag för en mindre andel och utgör 5 % av den nätanslutna solcellsmarknaden (IEA, 
2018a).  

2.2.1 Solcellssystem 

Solceller omvandlar energi från solljuset till elektrisk energi. En elektrisk spänning 
uppstår mellan solcellens framsida och baksida när solinstrålning träffar ytan. Likström 
bildas när en ledning kopplas mellan cellens fram- och baksida, och omvandlas till 
växelström med hjälp av växelriktare för att kunna nyttjas i byggnaden. Elen som 
produceras från solceller måste användas ögonblickligen i byggnaden. För nätanslutna 
solcellssystem går elen annars ut på nätet. Livslängden för ett solcellssystem ligger 
ungefär mellan 25 - 30 år (Energimyndigheten, 2015).  

De vanligaste solcellstyperna på marknaden idag är monokristallina, polykristallina och 
tunnfilmssolceller, varav de två första står för majoriteten av marknaden. De olika 
solcellstyperna skiljer sig gällande pris, verkningsgrad, utseende och funktionalitet. 
Vilken typ av solcellsteknik som bör appliceras beror på behov och byggnadens 
förutsättningar. Både monokristallina och polykristallina solceller består av kisel. Dock 
har monokristallina solceller en något högre verkningsgrad på ungefär 15 - 22 %. 
Polykristallina solcellsmodulers verkningsgrad ligger på ungefär 15 - 17 %. Det finns 
olika typer av tunnfilmssolceller, exempelvis CdTe (kadmiumtellurid) och CIGS 
(bestående av koppar, indium, gallium, selen). Tunnfilmssolcellers verkningsgrad är lägre 
jämfört med kristallina solceller, och ligger på ungefär 10 - 16 % (Energimyndigheten, 
2019c). Integrerade solceller är ett alternativ till konventionella solcellsmoduler och 
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ersätter en del av byggnadsmaterialet med solcellsmaterial och blir därmed en integrerad 
del i byggnadsfasaden. De ger ett mer estetiskt tilltalande intryck jämfört med 
konventionella solcellsmoduler som monteras ovanpå fasaden eller taket. Installation av 
integrerade solceller är framförallt ett alternativ vid nybyggnationer eller vid renovering 
av befintligt tak (Lindahl et al, 2018b).  

2.3 Byggnaden Kransen 

Vasakronans byggnad Kransen 2, benämns hädanefter som Kransen, ligger i centrala 
Uppsala. Den byggdes år 1966 och en ombyggnation genomfördes 2005. Kransen består 
främst av kontorslokaler, bostäder, butiker och en restaurang. Byggnadens area, Atemp, 
uppgår till ca 5033 m2 och är den invändiga area i byggnaden som värms upp till mer än 
10 °C. År 2018 installerade Vasakronan integrerade solceller på byggnaden som togs i 
bruk mars 2019. Det fanns ett stort renoveringsbehov av det befintliga plåttaket och 
Vasakronan valde att ersätta det med integrerade solcellspaneler av fabrikat SolTech 
ShingEl från SolTech Energy. De installerade panelerna är tunnfilmssolceller av typen 
kadmiumtellurid som har en aktiv yta på 0.33 m2 och syns på taket i Figur 2.1. 
Solcellsanläggningen består av 1046 paneler vilket ger hela anläggningen en aktiv yta på 
142 m2 och en installerad effekt på 42 kW. Byggnaden har takytor i fyra olika riktningar; 
sydost, nordost, nordväst och sydost och samtliga fyra takytor utnyttjas maximalt. 

 

Figur 2.1. Takintegrerade solceller på Kransen i Uppsala. 

Den förbrukade fastighetselen under 2018 var 127 MWh (Vattenfall, 2019). Med 
fastighetsel menas elanvändning av fasta installationer i byggnaden såsom ventilation, 
hissar, rulltrappor och belysning i allmänna utrymmen. Med verksamhetsel menas 
elanvändning till den verksamhet som bedrivs i byggnaden. Därmed den el som används 
för att driva datorer, apparater och belysning i andra delar av byggnaden 
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(Energimyndigheten, 2017). Med förbrukning menas hädanefter fastighetselen. 
Medelförbrukningen för varje minut under dygnet april-september 2019 illustreras i Figur 
2.2. Medelvärdet gör att de toppar av förbrukning som förekommer i byggnaden 
reduceras. Trots det visar figuren att förbrukningen är låg under natten, ökar på morgonen 
omkring klockan 06:00 när ventilationen startar och minskar långsamt från klockan 
18:00. Ventilationen, som är en del av förbrukningen styrs av Vasakronan och är anpassad 
på så sätt att den ökar långsamt under morgonen i takt med att fler personer förväntas 
befinna sig i byggnaden. Den högre förbrukningen under dagtid gör det lämpligt att 
kombinera denna typ av byggnad med solelproduktion. 

 
Figur 2.2. Medelförbrukning för Kransen varje minut under ett dygn för, tidsperioden 

april till september. 

 
Förbrukningen varierar över dagen men är relativt konstant sett över årstiderna, vilket 
delvis beror på att byggnaden kyls ner med fjärrkyla. Under den undersökta tidsperioden 
april-september producerades 22,8 MWh solel i anläggningen på Kransen varav 3,6 MWh 
av det var överproduktion.  



	 7	

3. Teori 
Kapitel inleds med beskrivning av tidigare forskning om egenanvändning och 
självförsörjning i avsnitt 3.1. Avsnitt 3.2 behandlar val av placering av ett solcellssystem 
kan påverka matchning mellan produktion och förbrukning. I avsnitt 3.3 beskrivs de 
ekvationer som använts för att beräkna solinstrålningen mot ett lutande plan. 

3.1 Egenanvändning och självförsörjning 

Vid installation av solceller på en byggnad är det av intresse att veta förhållandet mellan 
byggnadens förbrukning och solelproduktionen. Det finns olika mått som beskriver 
prestandan hos ett solcellssystem. Två sådana mått är egenanvändning och 
självförsörjning (Luthander, 2018) och de värden som används för att beräkna dem 
illustreras i Figur 3.1. Area A representerar den inköpta elen och B den förbrukade 
solelen. Den totala förbrukningen utgörs av area A och B tillsammans. Area C 
representerar överproduktionen och den totala produktionen utgörs av area B och C 
tillsammans. 

 

Figur 3.1. Schematisk bild över förbrukning och producerad solel under ett dygn som 
används för att beskriva egenanvändning och självförsörjning. Yta A är inköpt el, B är 

förbrukad solel och C är överproduktion. Med inspiration från Luthander (2018). 

Egenanvändning kan beskrivas som kvoten mellan förbrukad solel och producerad solel. 
Egenanvändning förkortas hädanefter EA och beräknas 

 !" =
$

$ + &
 (1) 

vilket anger hur stor del av solelproduktionen som förbrukas i byggnaden. Om den 
förbrukade solelen, area B, sätts i relation till den totala förbrukningen kan 
självförsörjningen på liknande sätt beskrivas som kvoten mellan förbrukad solel och total 
förbrukning. Självförsörjning förkortas hädanefter SF och beräknas 



	 8	

 '( =
$

" + B
 (2) 

vilket anger hur stor del av byggnadens totala förbrukning som försörjs av 
solelproduktion (Luthander et al., 2015). 

Användningen av begreppen EA och SF har ökat under de senaste åren men omnämns 
fortfarande förhållandevis lite i forskningsartiklar. En anledning till detta kan vara brist 
på gemensam terminologi, tidigare bristande intresse för att öka andelen förbrukad 
solenergi samt brist på högupplöst förbrukningsdata. En låg tidsupplösning, exempelvis 
timme, ger ett överskattat värde på EA och SF. När EA beräknas är det relativa felet upp 
till 20 % vid användning av data med en timmes tidsupplösning jämfört med tio sekunders 
upplösning. Med 15 minuters tidsupplösning kan en tillräcklig noggrannhet uppnås 
(Luthander, 2018).  

EA ses som en viktig del för att förbättra lönsamheten av solceller och för att underlätta 
ökningen av mängden installerad nätuppkopplad solel i kraftsystemet. EA kommer även 
spela en viktig roll för fortsatt framdrift av solcellsmarknaden vid möjlig minskning av 
diverse subventioner för solceller (Luthander, 2018). Genom att förbruka den 
producerade solelen direkt i byggnaden, minskar behovet av att köpa in samma mängd el 
från nätet. Ökad EA leder även till positiva miljöeffekter eftersom det ger ett lägre behov 
av förstärkning av elnätet. Måtten EA och SF har viktiga funktioner vid exempelvis 
utformning av solcellssystem och att påvisa ekonomiska faktorer. De två måtten kan 
beskriva den ekonomiska besparing som solcellssystemet faktiskt ger, och som därmed 
ersätter behovet att köpa in samma mängd el från en elleverantör. Det finns olika metoder 
för att öka EA och SF i byggnader. Energilager, vanligtvis batterilager, och demand side 
management (DSM) är två sådana metoder. Exempel på DSM är att flytta lasten i en 
byggnad för att matcha produktionen. Möjliga flyttbara laster i byggnader är exempelvis 
tvättmaskiner samt värme- och ventilationssystem. När lasten flyttas till en tidsperiod när 
överproduktion sker så kommer EA att ökas. Det beror på att förbrukningen ökar under 
den perioden och kvoten mellan förbrukad solel och solelproduktion ger ett högre värde. 
Dock krävs ofta mer komplexa system gällande reglering och olika 
kommunikationssystem för DSM (Luthander et al, 2015). Ytterligare en metod för att 
förbättra EA respektive SF är att matcha förbrukningen med produktionen genom att 
placera solceller på ett optimalt sätt gällande lutning och azimut (Luthander, 2018). 
Utifrån presenterade metoder är det placering av solceller med avseende på azimut som 
studeras. Värt att notera är att EA kan ökas genom att antingen öka förbrukningen eller 
att installera färre solceller. Sådan åtgärd minskar däremot SF, eftersom andelen av 
förbrukad solel jämfört med totala förbrukningen blir lägre. Därför är det relevant att 
studera båda termerna för att inte ge en missvisande bild (Luthander, 2018).   

3.2 Placering av solpaneler 

Placeringen av solceller, gällande lutning, azimut och storlek på installerad effekt 
påverkar EA och SF. Vid installation av integrerade solceller är dock lutningen svårare 
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att påverka på grund av byggnadens redan befintliga lutning på tak och fasad (Luthander, 
2018). Produktionen från solcellerna blir som störst när solinstrålningen träffar vinkelrätt 
mot panelerna. Solinstrålning (W/m2), avges från solen i form av elektromagnetisk 
strålning. En del av solinstrålningen som träffar jordytan kallas för direkt strålning. Den 
direkta instrålningen passerar atmosfären utan att spridas innan den träffar jordytan. Den 
resterande instrålningen är spridd från atmosfären och träffar sedan jordytan som diffus 
instrålning, eller reflekteras tillbaka till atmosfären. Summan av direkt instrålning och 
diffus instrålning kallas för global instrålning (Widén och Munkhammar, 2019). 

Solinstrålningen som träffar solcellspaneler riktade mot öst har sin högsta produktion på 
morgonen. Solcellspaneler som är riktade mot syd och nord har högst produktion mitt på 
dagen och de riktade mot väst har högst produktion på eftermiddagen (Luthander, Stridh 
och Widén, 2013). Hur man väljer att placera solcellspanelerna påverkar därmed 
produktionsprofilen under dygnet. Beroende på hur byggnadens förbrukning ser ut, kan 
man förbättra matchningen mellan förbrukning och produktion genom att placera 
anläggningen så att man har högre produktion när förbrukning är som störst. Om 
exempelvis förbrukningen är högre på morgonen, så är solcellspaneler riktade mot öst att 
föredra då det ökar produktionen på morgonen (Widén, Wäckelgård och Lund, 2009). 
Genom att placera solcellspaneler i andra riktningar än söder kan man uppnå högre EA 
eftersom det blir mindre överproduktion och byggnaden kan ta vara på större andel av 
den producerade elen. Däremot är det troligt att SF blir lägre vid samma typ av placering 
(Luthander, 2018).  

Sett över hela året varierar den tillgängliga solenergin. Det beror på jordens bana runt 
solen och vilken lutning jorden har förhållande till solen vid olika tider på året. Detta ger 
upphov till årstider och längre dagar under sommaren och kortare dagar under vintern, 
som i sin tur påverkar hur mycket solenergi som är tillgänglig (Widén och Munkhammar, 
2019). Den årliga solelproduktionen är som högst om solceller placeras i riktning mot 
söder (Widén, Wäckelgård och Lund, 2009), medan solceller mot nord har lägre 
produktion. 

3.3 Solinstrålning 

Följande avsnitt beskriver de ekvationer som använts för att beräkna solinstrålningen till 
ett lutande plan (Widén och Munkhammar, 2019). Skillnaden mellan klockans tid och 
solens tid kan korrigeras genom att använda equation of time, E(d), en faktor som 
korrigerar för att solen inte rör sig konstant och beror av vilken dag, d, det är på året. Den 
beräknas 

 !(+) = 229,18	(0,000075) + 0,001868	cos	 $ − 0,032077	sin	 $
− 0,014615	cos	 2$ − 0,04089	sin	 2$, (3) 

där 
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 $ = + − 1
360
365

 (4) 

Solens tid ts i minuter beräknas 

 ?@ = ?@A − 4	 B@A − BCDE + !(+) (5) 

där tst är tiden i minuter, Lst är standard meridianen och Lloc är longituden för platsen (eng: 
local meridian). Den lokala meridianen är den cirkel som går tvärs över jorden vid den 
befintliga tidszonen och via polerna, och beräknas 

 B@A = ?F+GHIJ ∙ 15. (6) 

Geometriska relationer mellan planet och solen beräknas genom att använda dels de 
vinklar som beskriver orienteringen för det lutande planet: lutning i förhållande till 
horisontalplanet, β, azimut, γ, och latitud för positionen, ø. För att beräkna de geometriska 
relationerna används dessutom de två vinklar som beskriver solens position i relation till 
himmelssfären, som är en tänkt sfär runt jorden. Solens vertikala position i förhållande 
till himmelssfären beskrivs av δ. Vinkeln varierar med dagen, d, och kan beräknas enligt 

 L = 23,45 ∙ sin 360	 ∙ 	
284 + +
365

 (7) 

och gör en cykel på 365 timmar. Den andra vinkeln som beskriver solens position är 
vinkelhastigheten ω. Vinkelhastigheten är ett mått på var på den lokala meridianen solen 
befinner sig. Vinkelhastigheten beror av vilken tid på dagen det är, gör en hel cykel på 24 
timmar och beräknas enligt 

 M = 15
?@
60
	− 12  (8) 

där ts är solens tid. Med dessa fem vinklar kan infallsvinkeln θ mellan normalen för det 
lutande planet och den direkta instrålningen på det lutande planet beräknas enligt 

cos N = sin L ∙ sin ∅ ∙ cos P 

−sin L ∙ cos ∅ ∙ cos P ∙ cos Q 

 +cos L ∙ cos ∅ ∙ cos P ∙ cosM (9) 

+cos L ∙ sin ∅ ∙ sin P ∙ cos Q ∙ cosM 

+cos L ∙ sin P ∙ sin Q ∙ sinM. 

När lutningen på planet i förhållande till horisontalplanet är noll kallas vinkeln istället 
zenith vinkel (eng: zenith angle of meridian), θz, och är vinkeln mellan normalen till 
horisontalplanet och den direkta instrålningen till horisontalplanet. Vid horisontalplanet 
är β = 0 och ekvation 9 förenklas till 
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 cos NR = sin L ∙ sin ∅ + cos L ∙ cos ∅ ∙ cosM (10) 

Eftersom jorden rör sig i en elliptisk bana runt solen kommer instrålningen som når jorden 
att variera under året. Instrålningen från rymden G0 mot horisontalplanet kan beräknas 

 ST = SUV 1 + 0,033 ∙ cos 360
+
365

cos NR  (11) 

där GSC = 1367 W/m2 är solkonstanten och d är dagen på året. Solinstrålningen, som 
består av direkt, diffus och global instrålning kan även beräknas för ett lutande plan. Den 
direkta solinstrålningen IbT (eng: beam tilted) mot ett lutat plan kan beräknas 

 WXY = ZX ∙ WX (12) 

där Rb är en geometrisk faktor som beskriver förhållandet mellan den direkta 
solinstrålningen på ett lutat plan jämfört med den direkta solinstrålningen mot 
horisontalplanet. När cos θ och cos θz båda är större än 0 beräknas Rb enligt 

 ZX =
cos N
cos NR

 (13) 

och i annat fall är Rd = 0. Den diffusa solinstrålningen mot ett lutat plan IdT (eng: diffuse 
tilted) kan beräknas enligt 

 W[Y = W[Y 1 − W[ ∙
1 + cos P

2
+ "\ ∙ ZX (14) 

där Ai är kvoten mellan den direkta solinstrålningen mot det lutande planet och 
instrålningen från rymden G0 mot horisontalplanet. Kvoten är 

 "\ =
WX
ST

 (15) 

om G0 är större än 0 och annars 0. Den markreflekterande solinstrålningen IgrT (eng: 
ground reflected tilted) beräknas enligt 

 W]^Y = (WX + WX) ∙ _]^
1 + cos P

2
 (16) 

där ρgr är markens och omgivningens reflektionsförmåga, albedo. Den direkta, diffusa 
och markreflekterande solinstrålningen bildar tillsammans den globala solinstrålningen 
till det lutande planet, IgT (eng: global tilted) 

 W]Y = WXY + W[Y + W]^Y (17) 

och är den faktiska solinstrålningen mot den lutande ytan [W/m2] (Widén och 
Munkhammar, 2019). 
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4. Metod 
Detta kapitel består av fyra delar och beskriver den data som används, de två modellerna 
som används för beräkningar samt olika system som simuleras. I avsnitt 4.1 beskrivs data, 
dess källa och i vilken av modellerna datan används i. I avsnitt 4.2 beskrivs den 
beräkningsmodell som används under större delar av studien. Därefter, i avsnitt 4.3 
presenteras de olika system som simuleras. Slutligen i avsnitt 4.4 presenteras den 
ekonomiska modellen som är en kombination av beräkningsmodellen och en 
livscykelkostnadskalkyl (LCC). 

4.1 Data 

För samtliga beräkningar och simuleringar i beräkningsmodellen används 
minutupplösning för både solinstrålning och förbrukning av fastighetsel. 
Minutupplösning används för att åstadkomma så hög noggrannhet som möjligt, som 
beskrivs i avsnitt 3.1. Den ekonomiska modellen har istället solinstrålning och 
förbrukning med timupplösning som indata, se Tabell 4.1. LCC-kalkylen behöver indata 
för ett år och högsta tidsupplösning av förbrukningen för ett år är på timbasis. Därför 
används olika tidsupplösningar för beräkningsmodellen respektive den ekonomiska 
modellen. Övrig indata till den ekonomiska modellen presenteras i avsnitt 4.4.4. I de båda 
modellerna används Kransens förbrukning. Skillnaden i vilken förbrukning som används 
är tidsupplösning och därmed även datakällan. 

Tabell 4.1. Förbruknings- och solinstrålningsdata och dess tidsupplösning till 
beräkningsmodell och ekonomisk modell. 

Modell Tidsupplösning Datakälla Typ av data 

Beräkningsmodell Minut 

STRÅNG Norrköping Global solinstrålning 

 Diffus solinstrålning 

Ferroamp Solelproduktion 

 Förbrukning 

Ekonomisk modell Timme 

STRÅNG Uppsala Global solinstrålning 

 Diffus solinstrålning 

Vattenfall Förbrukning 
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4.1.1 Beräkningsmodell: förbrukning- och solinstrålningsdata 

För att ta fram olika system i beräkningsmodellen används solinstrålning och 
förbrukningsdata med minutupplösning. Data hämtas mellan perioden 1 april till 30 
september år 2019, det vill säga endast sommarhalvåret. Anledningen till den begränsade 
perioden är för att solceller på Kransen installerades i mars 2019 och därför är 
förbrukningsdatan begränsad till den tidsperioden. Solinstrålningsdata i form av global- 
och diffus solinstrålning mot horisontalplanet, som används till att simulera 
solelproduktionen mot ett lutat plan, är hämtad från solinstrålningsmodellen STRÅNG, 
som är utvecklad av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) 
tillsammans med Säkerhetsmyndigheten och Naturvårdsverket (SMHI, 2019). Dock är 
minutupplöst solinstrålningsdata mycket begränsad att få tillgång till och därför valdes 
Norrköping, eftersom där mäter SMHI solinstrålning per minut. Förbrukningsdata per 
minut hämtas från Ferroamp Portal. Ferroamps system levererar och presenterar data 
kopplad till byggnadens solelproduktion och förbrukning. Notera att all data från 
Ferroamp är specifikt för Kransen. Däremot simuleras en specifik solelproduktion för 
varje enskilt system, med hjälp av STRÅNG data från Norrköping. Den solelproduktion 
som finns i Ferroamp används endast till beräkning av verkningsgrad för respektive 
väderstreck, i avsnitt 4.3.2, samt för verifiering av beräkningsmodellen, i avsnitt 4.3.4. 

4.1.2 Ekonomisk modell: förbrukning- och solinstrålningsdata 

En livscykelkostnadskalkyl (LCC) ger den totala kostnaden för en investering över dess 
livslängd och bedömer investeringens lönsamhet. För beräkningar till LCC-kalkylen 
behövs indata i form av inköpt el för ett helt år. Inköpt el beräknas från 2018 års 
förbrukning och solelproduktion. Minutupplöst förbrukningsdata från Ferroamp finns 
ännu inte för ett helt år. Förbrukningen hämtas istället från Vattenfall med timupplösning, 
vilket är den mest högupplösta förbrukningsdata som finns att tillhandahålla. 
Solelproduktionen måste således simuleras för ett år med timupplösning för att matchas 
med förbrukningen. Solinstrålningsdata med timupplösning hämtas från STRÅNG och 
från Uppsala. Verkningsgrad för respektive väderstreck som beräknades från 
minutupplösning används även för beräkningar med timupplösning. 

4.2 Simulerade system 

För samtliga simulerade system används lutningen på Kransens tak, d.v.s. att 
solcellssystemen har lutningen 23,2°. De olika systemen som studeras kan delas upp i två 
olika delar, vilka benämns som Kransen samt hypotetiskt tak. Ett hypotetiskt tak innebär 
att takets ytor inte är begränsade. Varje riktning av taket kan därmed utnyttja den 
installerade effekten maximalt. Det gör det därmed möjligt att testa alla möjliga 
kombinationer och hitta teoretiskt optimala system gällande maximala SF och maximala 
EA. 
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4.2.1 Kransen 

För Kransen simuleras fyra olika enskilda system; K.1, K.2, K.3 och K.4, där K står för 
Kransen. K.1 är orginalsystemet Kransen med installerad effekt på 42 kW. En 
översiktsbild av K.1 illustreras i Figur 4.1, där varje takyta representeras med en bokstav. 
Takytan A är riktad mot sydost, C och D är riktade mot nordost, B mot nordväst och G 
mot sydväst. I de resterande system (K.2-K.4) varieras vilka riktningar som har installerad 
effekt, se Tabell 4.2. För respektive riktning utnyttjas byggnadens takyta maximalt, vilket 
också kan utläsas i Tabell 4.2. Observera att de olika systemen har olika totalt installerad 
effekt. Azimuter för systemen redovisas i Tabell 4.3, se vridna riktningar. 

 

Figur 4.1. Översiktsbild över taket på originalsystem Kransen (K.1) med takytornas 
benämningar. 

Tabell 4.2. Simulerade system för olika fall av Kransen (K.1-K.4) med installerad effekt 
[kW] för olika riktningar, samt totalt installerad effekt [kW] för respektive system. 

System 
Installerad effekt [kW] Totalt installerad 

effekt [kW] Sydost (A) Nordost (C, D) Nordväst (B) Sydväst (G) 

K.1 22 8 10 3 42 

K.2 22 0 10 0 31 

K.3 22 0 0 3 24 

K.4 0 8 10 0 18 
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4.2.2 Hypotetiskt tak 

De system som studeras på hypotetiskt tak är uppdelad i två delar; vridna respektive raka 
riktningar. I samtliga system används samma installerade effekt på 42 kW. För vridna 
riktningar används samma azimuter som för Kransen, se vridna riktningar i Tabell 4.3. 
Takets azimuter för raka riktningar är rent mot öst, syd, väst och nord, se raka riktningar 
i Tabell 4.3. 

Tabell 4.3. Azimut för vridna respektive raka riktningar. 

 Vridna riktningar Raka riktningar 

Riktning Nordost Sydost Sydväst Nordväst Öst Syd Väst Nord 

Azimut [°] 220 310 40 130 270 0 90 180 

För både vridna och raka riktningar simuleras två enskilda system vardera som fungerar 
som referenssystem, samt optimeras två system för att hitta maximala SF och maximala 
EA. I Tabell 4.4 och Tabell 4.5 presenteras vilka riktningar som används för respektive 
simulerade system. Referenssystemen för vridna riktningar simuleras med all installerad 
effekt jämnt fördelat mot två väderstreck. För referenssystemet V.1 är all installerad 
effekt jämnt fördelat mot sydost och sydväst, och för referenssystemet V.2 är det jämnt 
fördelat mot nordväst och nordost, där V står för vriden. Optimering för att hitta system 
med maximala SF (V.3) och system med maximal EA (V.4) sker genom att testa alla 
möjliga kombinationer av fördelning av paneler mot samtliga riktningar, se Tabell 4.4. 

Tabell 4.4. Simulerade system för vridna riktningar. 

System Beskrivning 
Riktningar som används 

Nordost Sydost Sydväst Nordväst 

V.1 Referensfall mot sydost, sydväst - � � - 

V.2 Referensfall mot nordost, nordväst � - - � 

V.3 Optimering för att hitta maximalt SF � � � � 

V.4 Optimering för att hitta maximalt EA � � � � 

De simulerade systemen för raka riktningar redovisas i Tabell 4.5. Referenssystemen 
simuleras med all installerad effekt mot syd, R.1, respektive all installerad effekt mot 
nord, R.2, där R står för rak. Optimering för att hitta system med maximala SF, R.3, sker 
genom att testa alla möjliga kombinationer av fördelning av paneler för samtliga 
väderstreck; öst, syd, väst samt nord. Optimering för att hitta system med maximala EA, 
R.4, görs genom att testa alla möjliga kombinationer av fördelning mot öst, syd och väst. 
Observera att nord inte tas med i optimering för bästa EA. Anledningen till att nord inte 
tas med är för att annars skulle systemet med maximala EA bli samma som system R.2, 



	 16	

det vill säga alla paneler installerat mot nord. Därför görs optimeringen med hänsyn mot 
endast öst, syd och öst. 

Tabell 4.5. Simulerade system för raka riktningar. 

System Beskrivning 
Riktningar som används 

Öst Syd Väst Nord 

R.1 Referensfall mot syd - � - - 

R.2 Referensfall mot nord - - - � 

R.3 Optimering för att hitta maximalt SF � � � � 

R.4 Optimering för att hitta maximalt EA � � � - 

 

4.3 Beräkningsmodell 

Den beräkningsmodell som skapats illustreras schematiskt i Figur 4.2 och består av 
indata, utdata och tre faser av simuleringar som beskrivs mer ingående i kommande 
avsnitt. I den första fasen används data om respektive ytas azimut, lutning samt global 
och diffus solinstrålning mot horisontalplanet. Utdata från fas 1 är solinstrålning mot ett 
lutat plan per m2. I fas 2 beräknas hur mycket solel som kan produceras från respektive 
yta per m2 genom att använda en beräknad verkningsgrad. I fas 3 skalas solelproduktionen 
upp mot ytan för respektive fall och den totala produktionen matchas mot förbrukningen 
för att bland annat beräkna självförsörjningen (SF) och egenanvändningen (EA). I fas 3 
görs även olika optimeringar för att hitta vilken fördelning mot olika riktningar ett system 
med högst SF respektive högst EA har. 
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Figur 4.2. Schematisk bild över beräkningsmodellen. 

4.3.1 Fas 1: simulering av solinstrålning 

Beräkningarna i fas 1 baseras på Hay och Davies transposition model (Duffie and 
Beckman, 2006) och Joakim Widéns simuleringskod för modellen. I dessa beräkningar 
används ekvationerna som beskrivs i avsnitt 3.3. I simuleringskoden beräknas 
solinstrålning mot ett lutat plan och använder data för solinstrålning mot horisontalplanet 
för en specifik plats. Den kan för olika lutning och azimut beräkna solinstrålningen i 
W/m2 för varje tidssteg. Simuleringskoden har modifierats till att beräkna solinstrålning 
för önskad tidsupplösning, som i denna studie främst är minut. Den har även anpassats 
till att kunna beräkna för en kortare tidsperiod under önskad tid på året. 

4.3.2 Fas 2: simulering av solelproduktion 

I fas 2 beräknas hur mycket solel som produceras genom att använda solinstrålningen mot 
den lutande planet som simuleras fram för varje tidsenhet i den tidigare fasen. De 
installerade solcellerna har en angiven verkningsgrad på 12 % (Soltech, 2019). För att 
veta hur stor del av den simulerade solinstrålningen som kan omvandlas till energi, som 
endera kan förbrukas i byggnaden eller skickas ut på nätet, beräknas en förväntad 
verkningsgrad för hela systemet. Den förväntade verkningsgraden för hela systemet 
benämns hädanefter som verkningsgrad. Den beräknas genom att använda data över den 
faktiska solelproduktionen för respektive riktning samt simulerad solinstrålning. Den 
faktiska solelproduktionen för respektive riktning finns endast tillgänglig i Ferroamp som 
en summa av den energi som producerats från att anläggningen på Kransen togs i drift, 
till den dag värdet läses av. Den faktiska solelproduktionen avser därmed i detta avseende 
6 mars till 18 september 2019. Samma tidsperiod används för att simulera solinstrålning. 
Beräkning av verkningsgraden baseras på en artikel av Imteaz och Ahsan (2018) där 
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verkningsgraden beräknas för några olika system. Verkningsgraden för respektive 
riktning beräknas som kvoten mellan den faktiska solelproduktion och den totala 
solinstrålningen på hela ytan, enligt 

 ` =
!a^D[
!b]Y

 (18) 

där Eprod är summan av den faktiska solelproduktionen [kWh] under tidsperioden och EIgT 
är summan av den faktiska solinstrålningen [kWh] mot den lutande ytan. Kvoten ger en 
faktor på hur stor del av solinstrålningen som systemet kan omvandla till producerad el i 
respektive riktning. Beräkningsmodellen används för åtta olika azimuter. Då data över 
den faktiska produktionen endast finns för fyra azimuter (de som benämns som vridna) 
används ett medelvärde av de beräknade verkningsgraderna för de fyra raka riktningarna. 

4.3.3 Fas 3: simulering av enskilda system och optimering 

I fas 3 används simulerad solelproduktion per m2 från tidigare fas och kombineras med 
data över ytans area för respektive riktning för systemet. Detta ger systemet en total 
solelproduktion i varje tidssteg som jämförs med förbrukningen för varje tidssteg. I denna 
fas av beräkningsmodellen undersöks hur mycket av solelen som förbrukas i varje 
tidssteg. Summan blir den totala förbrukade solelen. Som beskrivet i avsnitt 3.1 beräknas 
SF som kvoten mellan den förbrukade solelen och förbrukningen. Den förbrukade solelen 
används även genom att beräkna EA, som kvoten mellan förbrukad solel och 
solelproduktion. Överproduktionen beräknas genom att summera eventuell 
överproduktion i varje tidssteg. 

Genom att variera hur ett system är fördelat, gällande hur stor del av systemet som är 
riktat mot olika riktningar, hittas ett system med maximalt SF respektive maximalt EA. 
Vilket benämns som optimering av SF respektive optimering av EA. Denna fas av 
beräkningsmodellen kan därmed både hantera enskilda fall genom att beräkna den totala 
solelproduktionen, överproduktion, förbrukad solel, SF och EA, samt optimering med 
avseende på SF eller EA.  

4.3.4 Verifiering av beräkningsmodell 

För att verifiera att modellen simulerar en solinstrålning som liknar verkligheten samt att 
verkningsgraden är skälig jämförs faktisk solelproduktion från Ferroamp med simulerad 
solelproduktion för system K.1. Jämförelsen görs för några slumpvist valda veckor varav 
en av dessa veckor presenteras i Figur 4.3 nedan. Notera att data från Ferroamp visar hur 
mycket det faktiska systemet på Kransen har producerat varje minut. Systemet på Kransen 
är beläget i Uppsala medan det simulerade systemet K.1 skapas genom att data över 
solinstrålning i Norrköping används. Det är alltså två olika städer som jämförs och 
variationer kan bero på molnighet och andra väderförhållanden. Syftet med verifieringen 
är att kontrollera att beteendet av det simulerade systemet liknar verkligheten och att 
storleksordningen på produktionen är likvärdig. Storleksordningen av produktionen 
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bestäms av verkningsgraden då den är en faktor mellan solinstrålning och 
solelproduktion. I jämförelsen verifieras således även att storleken på verkningsgraden är 
skälig. 

 

Figur 4.3. Verifiering av beräkningsmodellen genom en jämförelse mellan faktisk 
produktion från det installerade systemet på Kransen i Uppsala (Ferroamp) och ett 

simulerat system (K.1) för Norrköping. 

4.4 Ekonomisk modell 

Den ekonomiska modellen består av en kombination av den beräkningsmodell som 
beskrivs i avsnitt 4.3 och en LCC-kalkyl från Vasakronan som beräknar 
återbetalningstiden för en investering. Hur de båda kombineras presenteras schematiskt i 
Figur 4.4. Den avgränsade tidsperioden april-september 2019 utökas till ett år i den här 
delen av metoden och tidsupplösningen som används är timme, med avseende på 
begränsning av förbrukningsdatan. Beräkningsmodellen modifieras för att beräkna 
solinstrålning och solelproduktion per timme istället för minut men beräknar samma saker 
som beskrivits tidigare. Här jämförs förbrukningen för varje tidssteg med 
solelproduktionen för ett visst system samma timme. Från den förbrukade solelen kan en 
uppskattning av inköpt el göras genom att beräkna differensen mellan summan av den 
totala förbrukningen 2018 och summan av den förbrukade solelen samma år, enligt 

 cd\eföaA = höijiklJFJm − GIdcdnö^X^ofp[ (19) 

Den inköpta elen används därefter som indata till LCC-kalkylen. Indata till LCC-kalkylen 
kan delas upp i två delar. Den ena är ett resultat från beräkningsmodellen och kan variera 
för olika system. Den andra är övrig indata till LCC-kalkylen och är densamma för varje 
system.  
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Figur 4.4. Schematisk bild över hur beräkningsmodellen kombineras med en 
livscykelkostnadsanalys till en ekonomisk modell. 

Övrig indata presenteras i Tabell 4.6 nedan och är schablonvärden på kostnader samt 
investeringskostnad, årlig drift- och underhållskostnad, kalkylränta och nuvärde för 
elförbrukningen per år. För att få ett representativt värde på nuvärdet av elförbrukningen 
används ett medelvärde av den totala förbrukningen 2017 och 2018, som är innan 
systemet på Kransen installerats. 

Tabell 4.6. Övrig indata till LCC-kalkyl. 

Indata Värde 

Årlig drift- och underhållskostnad [kr] 5 000 

Värme [kr/kWh] 0,96 

Kyla [kr/kWh] 0,85 

El [kr/kWh] 1,22 

Vatten [kr/kWh] 17,18 

Nominell kalkylränta [%] 6,5 

Inflation [%] 2 

Elförbrukning nuvärde per år [MWh] 121,9 

 

Vasakronan installerade integrerade solceller på Kransen av modell SolTech Shingel. 
Företaget SolTech har ytterligare en modell av installerade solceller, som heter SolTech 
RooF. Modellen RooF har större paneler jämfört med ShingEl och har även lägre 
investeringskostnad. Investeringskostnaderna för tre möjliga investeringar vid takbyte 
presenteras Tabell 4.7. Nuläge representerar investeringskostnaden för att byta till ett nytt 
plåttak på grund av att det fanns ett behov att byta ut det befintliga taket. 
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Tabell 4.7. Investeringskostnad för takbyte till plåttak (nuläge), SolTech ShingEl och 
SolTech RooF. 

Val av tak Värde [kr] 

Nuläge 3 610 000 

SolTech ShingEl 4 700 000 

SolTech RooF 4 354 600 

För de raka och vridna system som presenterats i avsnitt 4.2.2 kan en återbetalningstid 
beräknas med en LCC-kalkyl som Vasakronan använder. Samtliga av de raka och vridna 
systemen har lika stor installerad effekt, och samma investeringskostnad används därför 
för samtliga system. Den indata som skiljer sig åt vid användning av LCC-kalkylen för 
respektive system är endast inköpt el. Storleken på den inköpta elen för systemet beror på 
hur mycket förbrukad solel systemet förväntas ha och jämförs med nuvärdet på 
elförbrukningen. Den förbrukade solelen kan ses som den besparing av energi som varje 
system har och påverkar därmed återbetalningstiden.  
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5. Resultat 
I detta kapitel presenteras de resultat som tagits fram genom simuleringar. Inledningsvis 
presenteras den beräknade verkningsgraden i avsnitt 5.1. I avsnitt 5.2 presenteras de 
system som baseras på byggnaden Kransen. I avsnitt 5.3 presenteras resultatet när ett 
hypotetiskt tak med obegränsade ytor används för raka respektive vridna riktningar. 
Därefter presenteras resultatet från den känslighetsanalys som gjorts för olika storlekar 
på system för både raka och vridna riktningar i avsnitt 5.4. Slutligen presenteras 
resultatet från den ekonomiska modellen i avsnitt 5.5. 

5.1 Verkningsgrad 

Verkningsgraden avser i denna studie hur stor del av den faktiska solinstrålning som 
omvandlas till solel sett till hela systemet. För vridna riktningar beräknas verkningsgraden 
för varje riktning och presenteras i Tabell 5.1. Notera att sydväst har en märkbart lägre 
verkningsgrad. Vid betraktande av taket på Kransen ansågs den låga verkningsgraden 
bero på att ett större föremål skuggar anläggningen, främst mot sydväst. Till följd av detta 
används solelproduktionen och solinstrålningen endast för de tre riktningarna; sydost, 
nordost och nordväst, för att beräkna den totala verkningsgraden. Den totala 
verkningsgraden beräknas till 8,0 % och används vid simulering av solelproduktion för 
riktningen sydväst och samtliga fyra raka riktningar. 

Tabell 5.1. Faktisk solelproduktion och simulerad solinstrålning för Kransen samt 
beräknad verkningsgrad för vridna riktningar samt total verkningsgrad. 

Riktning Nordost Sydost Sydväst Nordväst Totalt (ej sydväst) 

Solelproduktion (MWh) 3,9 14,3 1,3 4,2 22,4 

Solinstrålning (MWh) 49,3 173,5 21,3 58,4 281,3 

Verkningsgrad, η [%] 8,0 8,3 5,9 7,2 8,0 

 

5.2 Beräkningsmodell: Kransen 

För samtliga simuleringar i beräkningsmodellen och den ekonomiska modellen används 
samma förbrukning som indata, vilket är originalsystemet Kransens förbrukning och 
hämtas från Ferroamp. Ett generellt resultat har observerats gällande sambandet mellan 
förbrukning och installerad effekt. Förhållandet mellan förbrukning och installerad effekt 
är linjärt skalbart. Det vill säga att en byggnad med x andel högre förbrukning än Kransen 
kräver x andel större system, för att uppnå samma SF. 

För att undersöka matchning mellan produktion och förbrukning används det faktiska 
värdet på förbrukningen i varje tidsenhet. Den faktiska förbrukningen och simulerad 
solelproduktionen för det befintliga systemet av Kransen (K.1) under en vecka i juli 2019 
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illustreras i Figur 5.1 och visar ett exempel på hur solelproduktionen och förbrukningen 
kan se ut. 

 

Figur 5.1. Exempel på förbrukning och solelproduktion per minut för system K.1 för 
vecka 30 2019. 

Resultatet från simulering av det befintliga systemet av Kransen (K.1) och de olika 
versionerna av systemen (K.2 - K.4) presenteras i Tabell 5.2. System K.1 har installerad 
effekt mot samtliga riktningar, K.2 har installerad effekt mot sydost och nordväst, K.3 
mot sydost och sydväst, och K.4 mot nordost och nordväst, vilket är presenterat i Tabell 
4.2. Notera att den installerade effekten inte är densamma för dessa fyra system.  

Resultatet beror av storleken på systemen. Desto större system, desto högre produktion 
och förbrukad solel, vilket leder till ett högt SF. Mindre system har en lägre total 
produktion och därmed en lägre överproduktion. Det minsta systemet, K.4, förbrukar all 
producerad solel  och har ingen överproduktion vilket ger maximalt värde på EA vilket 
är 100 %. 

Tabell 5.2. Resultat från beräkningsmodellen för system K.1, K.2, K.3 och K.4. 

System (installerad effekt [kWh]) K.1 (42) K.2 (31) K.3 (24) K.4 (18) 

Total produktion [MWh] 22,8 17,8 14,9 7,9 

Förbrukad solel [MWh] 19,2 16,4 14,1 7,9 

Överproduktion [MWh] 3,6 1,4 0,9 0 

SF [%] 41,9 35,6 30,7 17,2 

EA [%] 84,2 92,0 94,2 100 
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5.3 Beräkningsmodell: hypotetiskt tak 

I detta avsnitt presenteras resultatet från simuleringarna med ett hypotetiskt tak med 
solceller mot vridna och raka riktningar. Den installerade effekten är 42 kW i samtliga 
simuleringar och förbrukningen i byggnaden är densamma som i Kransen. Figur 5.2 visar 
simulerad solelproduktion under ett dygn för (a) vridna respektive (b) raka riktningar. 
Takets azimuter för vridna respektive raka riktningar redovisas i Tabell 4.3. Figuren visar 
hur kurvan för solelproduktion beter sig för olika väderstreck. 

 
a b 

Figur 5.2. Solelproduktion för vridna (a) och raka (b) riktningar under en solig dag (25 
juli 2019). 

5.3.1 Solcellssystem mot vridna riktningar 

I Figur 5.3 presenteras hur den installerade effekten fördelas för de två referenssystemen 
(V.1 och V.2) samt resultatet gällande fördelning av installerad effekt för system V.3 och 
V.4. System V.3 är resultatet från optimering med avseende att hitta system med maximal 
SF. Resultatet visar att maximal SF uppnås när den installerade effekten 42 kW fördelas 
med 81 % mot sydost, 0 % mot sydväst, 19 % mot nordväst och 0 % mot nordost. System 
V.4 ger maximal EA från optimeringen. Fördelningen med 0 % mot sydost, 0 % mot 
sydväst, 63 % mot nordväst och 37 % mot nordost ger maximal EA. För system V.3 och 
V.4 har alla möjliga placeringar av paneler testats för att ta fram de optimala systemen. 
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Figur 5.3. Fördelning av installerad effekt på samtliga vridna system för ett hypotetiskt 
tak. System V.1 är referenssystem (sydost och sydväst), V.2 är referenssystem (nordost 

och nordväst), V.3 ger maximal SF, och V.4 ger maximal EA. 

I Tabell 5.3 visas resultatet för de fyra systemen. Intressant att notera är skillnaden i EA 
mellan systemen. Resultatet visar att ha installerad effekt mot riktningarna nordväst och 
nordost ger högre EA, se system V.2 och V.4 i Tabell 5.3. På samma sätt motsvarar ett 
högre värde för EA en lägre överproduktion, vilket också presenteras i tabellen. V.2 och 
V.4 har däremot lägst SF. System med högsta SF är V.1 och V.3. Det vill säga system 
med installerad effekt mot riktningarna sydost och sydväst, samt mot sydost och mindre 
del mot nordväst vilket är resultatet från maximal SF-optimering.  

Intressant att observera är skillnaden mellan system med högst total produktion (V.3) och 
system med lägst total produktion (V.4), där V.3 har 6,4 MWh högre total produktion. 
Däremot är skillnaden mindre mellan de två systemens förbrukade solel i absoluta tal, 
skillnaden är då 2,1 MWh. V.3 som har högre total produktion har därmed också högre 
överproduktion vilket presenteras i Tabell 5.3.  
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Tabell 5.3. Resultat från beräkningsmodellen för de fyra vridna systemen V.1, V.2, V.3 
och V.4. 

System V.1 V.2 V.3 V.4 

Total produktion [MWh] 22,9 18,8 25 18,6 

Förbrukad solel [MWh] 18,8 17,7 19,6 17,5 

Överproduktion [MWh] 4 1,2 5,4 1,1 

SF [%] 41,1 38,5 42,7 38,1 

EA [%] 82,4 93,9 78,6 94,2 

5.3.2 Solcellssystem mot raka riktningar 

I Figur 5.4 presenteras hur den installerade effekten fördelas för de två referenssystemen 
(R.1 och R.2) samt resultatet gällande fördelning av installerad effekt för system R.3 och 
R.4. System R.3 är resultatet från optimering för att hitta system med maximal SF. Vid 
maximal SF-optimeringen har samtliga väderstreck tagits hänsyn till. 

Resultatet visar att maximal SF erhålls när den installerade effekten på 42 kW är fördelade 
med 17 % mot öst, 63 % mot syd, 20 % mot väst och 0 % mot nord. System R.4 är 
resultatet från optimering för att hitta system med maximal EA. Värt att notera är att nord 
inte är inkluderad i optimeringen R.4, endast öst, syd och väst tas hänsyn till. Resultatet 
visar att optimal fördelning för att uppnå maximala EA är 43 % mot öst, 0 % mot syd och 
57 % mot väst, se system R.4 i Figur 5.4.  

 

Figur 5.4. Fördelning av installerad effekt på samtliga raka system på ett hypotetiskt 
tak. System R.1 är referenssystem (syd), R.2 är referenssystem (nord), R.3 ger maximala 

SF, och R.4 ger maximala EA (utan nord). 
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Intressant att notera i Tabell 5.4 är att skillnaden i förbrukad solel är mindre än skillnaden 
i produktion mellan de två referenssystemen R.1, med allt installerat mot syd och R.2, 
med allt installerat mot nord. Produktionen för system R.1 är 8,3 MWh högre än för 
system R.2 medan system R.1 förbrukar 2,5 MWh mer solel än system R.2. Skillnaden i 
total produktion är därmed betydligt större än skillnaden i förbrukad solel för systemen. 

Resultatet visar att system R.1 har lägre EA och har därmed mer överproduktion jämfört 
system R.2. Samt att R.1 har högre SF än R.2, vilket innebär att solelproduktionen från 
att ha allt installerat mot syd täcker större del av byggnadens förbrukning.  SF för system 
R.2 avviker mot de resterande systemen. För R.1, R.3 och R.4 ligger SF nära varandra i 
värde, medan R.2 har ett lägre värde på SF.   

Tabell 5.4. Resultat från beräkningsmodellen för de fyra raka systemen R.1, R.2, R.3 
och R.4. 

System R.1 R.2 R.3 R.4 

Total produktion [MWh] 26,7 18,4 25,3 22,9 

Förbrukad solel [MWh] 19,9 17,4 20 19,8 

Överproduktion [MWh] 6,8 1,0 5,4 3,2 

SF [%] 43,4 37,9 43,5 43,1 

EA [%] 74,6 94,5 78,9 86,2 

 

I Figur 5.5 illustreras solelproduktionen från de simulerade systemen R.1, med all 
installerad effekt mot syd, och R.3, med maximal SF, för en solig dag samt byggnadens 
förbrukning under dygnet. System R.1 har högre överproduktion än R.3 vilket illustreras 
i figuren genom att R.1:s röda linje är högre än R.3:s gula linje. På samma sätt visar det 
att R.1 har lägre EA än system R.3. SF hos de båda systemen är dock nästan densamma, 
vilket gör det svårare att tyda en skillnad. Däremot kan en liten skillnad tydas gällande 
när produktionen täcker olika delar av förbrukningen under dygnet. 
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Figur 5.5. System R.1:s och R.2:s solelproduktion och förbrukning under en solig dag 

(25 juli). 

5.4 Känslighetsanalys 

5.4.1 Beteendet hos EA och SF 

När fördelningen av installerad effekt för ett system ändras kommer även SF och EA att 
ändras. För vridna riktningar används de två referenssystemen V.1 och V.2 och alla 
system däremellan för att undersöka hur SF och EA varierar. Det vill säga att fördelningen 
till en början är 50 % mot nordost och 50 % mot nordväst. För varje steg ändras systemet 
så att en andel flyttas från nordost och nordväst till sydost och sydväst. Beteendet hos SF 
och EA för ett system med 42 kW installerad effekt mot vridna riktningar presenteras i 
Figur 5.6. Där varierar värdet på SF mellan 38,5 % och 41 % och EA varierar mellan 82 
% och 94 %. För ett system på 42 kW mot vridna riktningar ökar SF när andelen mot 
sydost och sydväst ökar medan värdet på EA minskar. Ett maximalt SF erhålls i detta fall 
om systemet helt är riktat mot sydost och sydväst.  
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Figur 5.6. Hur SF och EA varierar och förhåller sig till varandra när fördelningen för 
ett system med 42 kW installerad effekt varierar (från nordost och nordväst till sydost 

och sydväst). Markeringarna i figurerna illustrerar fördelningen vid maximal SF. 
Observera att y-axlarna är brutna och har olika skalor. 

För raka riktningar används referenssystemet R.1 med ett system helt riktat mot syd i 
kombination med ett system riktat mot öst och väst. Det innebär att fördelningen till en 
början är 50 % mot öst och 50 % mot väst och för varje steg ändras systemet så att en 
andel flyttas till syd, på samma sätt som beskrivs ovan för vridna riktningar. Beteendet 
hos SF och EA för ett system med 42 kW installerad effekt mot raka riktningar presenteras 
i Figur 5.7. Där varierar värdet på SF mellan 43,1 % och 43,5 % och EA varierar mellan 
75 % och 86 %. För ett system på 42 kW mot raka riktningar erhålls det maximala värdet 
på SF när ca 70 % av systemet är riktat mot syd och resterande 30 % mot öst och väst. 

 

Figur 5.7. Hur SF och EA varierar och förhåller sig till varandra när fördelningen för 
ett system med 42 kW installerad effekt varierar (från öst och väst till syd). 

Markeringarna i figurerna illustrerar fördelningen vid maximal SF. Observera att y-
axlarna är brutna och har olika skalor. 
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5.4.2 Beteendet hos EA och SF för olika storlekar på system 

När fördelningen varierar kan beteendet hos SF och EA olika ut för olika storlekar på 
system. Därför görs en känslighetsanalys där beteendet hos SF och EA undersöks för 
olika storlekar på system. I känslighetsanalysen varierar fördelningen på samma sätt som 
i Figur 5.6 och Figur 5.7 och det är endast storleken på den installerade effekten som 
varierar. Känslighetsanalysen görs för både raka och vridna riktningar och presenteras 
nedan.  

Känslighetsanalysen för vridna riktningar presenteras i Figur 5.8. För det största systemet 
(68 kW) erhålls det högsta värdet på SF när ca 25 % av systemet är riktat mot sydost och 
sydväst, och resterande 75 % är riktat mot nordost och nordväst. För ett mindre system 
(58 kW) erhålls det högsta värdet på SF när systemet är jämnt fördelat över de fyra 
riktningarna. Vilket är när 50 % av systemet är riktat mot sydost och sydväst, och 50 % 
är mot nordost och nordväst. För det minsta systemet (48 kW) erhålls det högsta värdet 
på SF när ca 80 % av systemet är riktat mot sydost och sydväst, och resterande 20 % är 
riktat mot nordost och nordväst. På grund av att SF-kurvan ser olika ut för de olika 
storlekarna och det maximala värdet på SF förekommer på olika delar av x-axeln kommer 
förhållandet mellan SF och EA att se olika ut beroende av storleken på systemet. Det är 
värt att notera intervallet på y-axeln för SF i samtliga fall, vilket innebär att SF varierar 
mycket lite när fördelningen ändras. 
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Figur 5.8. Hur SF och EA varierar och förhåller sig till varandra när fördelningen för 
tre olika storlekar på system, med 68, 58 respektive 48 kW installerad effekt, varierar 

för vridna riktningar(från nordost och nordväst till sydost och sydväst). Markeringarna 
i figurerna illustrerar fördelningen vid maximal SF. Observera att y-axlarna är brutna 

och har olika skalor. 

Känslighetsanalysen för raka riktningar presenteras i Figur 5.9. För det största systemet 
(52 kW) erhålls det högsta värdet på SF när ca 15 % av systemet är riktat mot syd och 
resterande 85 % är riktat mot öst och väst. För ett mindre system (44 kW) erhålls det 
högsta värdet på SF när 50 % av systemet är riktat mot syd och 50 % mot öst och väst. 
För det minsta systemet (40 kW) erhålls det högsta värdet på SF när ca 80 % av systemet 
är riktat mot syd och resterande 20 % är riktat mot öst och väst. På samma sätt som för 
vridna riktningar är förhållandet mellan SF och EA olika beroende på storleken på 
systemet.  

 
Figur 5.9. Hur SF och EA varierar och förhåller sig till varandra när fördelningen för 
tre olika storlekar på system, med 52, 44 respektive 40 kW installerad effekt, varierar 
för raka riktningar(från öst och väst till syd). Markeringarna i figurerna illustrerar 

fördelningen vid maximal SF. Observera att y-axlarna är brutna och har olika skalor. 
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5.5 Ekonomisk modell 

Tabell 5.5 visar resultat från den ekonomiska modellen, som kombinerar 
beräkningsmodellen med en LCC-kalkyl. Ett av delmomenten i den ekonomiska 
modellen är att beräkna inköpt el i kWh per år för respektive system, något som sedan 
matas in i LCC-kalkylen och som avgör resultatet på återbetalningstiden. I den 
ekonomiska modellen simuleras alla system med 42 kW installerad effekt. Därmed 
simuleras system K.1, samtliga vridna system (V.1-V.4) och samtliga raka system (R.1-
R.4). Återbetalningstiden beräknas för två olika typer av integrerade tunnfilmssolceller; 
ShingEl och RooF. Nuläget representerar ett scenario där ett nytt plåttak installeras men 
utan solceller av något slag. Mellanskillnaden mellan inköpt el per år för nuläge och 
inköpt el för respektive system är en del av den årliga besparingen för systemet. 

Återbetalningstiden följer samma mönster för de två olika typerna av solceller men då 
RooF har en lägre investeringskostnad blir återbetalningen kortare för den typen av panel. 
Resultatet visar att det system med kortast återbetalningstid är referenssystemet R.1 med 
all installerad effekt mot syd. Där är återbetalningstiden något kortare än 
återbetalningstiden för referenssystemet V.1 med all installerad effekt fördelad mot 
sydost och sydväst. De båda optimeringarna för system med maximal SF (V.3 och R.3) 
har därefter kortast återbetalningstid. Systemet för Kransen, K.1, har något längre 
återbetalningstid än de båda optimeringarna med system med maximal SF (V.3 och R.3). 
Optimering för maximal EA (V.4 och R.4) ger en lång återbetalningstid men allra längst 
återbetalningstid har de båda referenssystemen V.2 med all installerad effekt mot 
nordväst och nordost samt R.2 med allt mot nord. Observera att systemen med maximal 
SF respektive maximal EA är framtagna i beräkningsmodellen med minutupplösning och 
data för ett halvår. Samma fördelning av system används i den ekonomiska modellen 
vilket inte nödvändigtvis innebär att det är densamma fördelning som ger maximal SF 
respektive maximal EA med timvärden och sett över ett helt år. 

	  



	 33	

Tabell 5.5. Resultat från den ekonomiska modellen för samtliga system med 42 kW 
installerad effekt med fördelning given av resultat från beräkningsmodell ovan. Inköpt 

el samt återbetalningstid för två olika typer av integrerade tunnfilmssolceller. 

System Inköpt el per år [MWh] Återbetalningstid [år] 

ShingEl RooF 

Nuläge 121,9 -  

K.1 99,8 43,8 30 

V.1 97,8 40,2 27,4 

V.2 103,9 53,6 36,6 

V.3 98,8 41,9 28,6 

V.4 104,1 54,4 37,1 

R.1 97,4 39,5 27 

R.2 105,6 59,5 40,6 

R.3 98,1 41,6 28,4 

R.4 103,2 53,1 36,3 
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6. Diskussion 
I avsnitt 6.1 diskuteras beräkningsmodellen och den ekonomiska modellen. Därefter 
diskuteras de olika simulerade systemen i avsnitt 6.2. I avsnitt 6.3 förs en diskussion kring 
känslighetsanalysen där olika storlekar av system studeras. Betydelsen av SF och EA 
behandlas i avsnitt 6.4. Kapitlet avslutas slutligen med förslag till framtida studier i 
avsnitt 6.5. 

6.1 Beräkningsmodellen och den ekonomiska modellen 

Samtliga simuleringar med system för ett hypotetiskt tak (V.1-V.4 och R.1-R.4) gjordes 
med samma förbrukning och med samma storlek på installerad effekt om 42 kW. Det 
gjorde det möjligt att jämföra de resulterande systemen mot varandra. Dock är vad som 
definieras som ett hypotetiskt tak i denna studie inte fullständigt verklighetsbaserat. Detta 
på grund av att alla möjliga placeringar av solcellspaneler är genomförbara och varje 
takyta kan utnyttjas maximalt. Däremot gav resultaten från simuleringar av hypotetiska 
tak ett bra underlag för att avgöra hur den installerade effekten bör fördelas för att möta 
en byggnads effektbehov. 

Kransens förbrukning anses i denna studie vara representativ för en byggnad med 
liknande verksamhet. Förhållandet mellan förbrukning och installerad effekt har 
dessutom visat sig vara linjärt skalbart. Det gör att den installerade effekten kan skalas 
upp eller ner för en annan liknande byggnad beroende av storleken på förbrukningen. 
Förbrukningskurvan i Figur 2.2 visar att förbrukningen i byggnaden till viss del matchar 
tillgänglig solinstrålning, till skillnad mot en förbrukningskurva där lasten är högre på 
morgonen och på eftermiddagen (Luthander, 2015). Möjliga sätt för att öka förbrukad 
solel för sådan förbrukningskurva är att flytta lasten (eng: load shifting) eller lagring av 
solel. Detta gör att Kransens förbrukning anses vara lämplig för den här typen av studie, 
där placeringen av solceller är det centrala snarare än att använda lagring eller att flytta 
lasten.  

6.1.1 Tidsupplösning och tidsperiod 

För att undersöka matchning mellan solelproduktion och förbrukning användes i denna 
studie data för solinstrålning och förbrukning med antingen minutupplösning eller 
timupplösning. Tidsupplösningens inverkan beskrivs i avsnitt 3.1 och argumentet att SF 
och EA blir mer exakt med en högre tidsupplösning går att tolka ur Figur 5.1. Där syns 
det att produktion och förbrukning kan ha höga toppar och att topparna inte nödvändigtvis 
sammanfaller. Om ett medelvärde för varje timme skulle ha användas så skulle Figur 5.1 
inte ha lika varierande värden. Tidsupplösningen medförde även en begränsning av den 
studerade tidsperioden vilket påverkade både SF och EA. Produktionen är högre på 
sommarhalvåret vilket innebär att SF, kvoten mellan förbrukad solel och förbrukning, blir 
högre för ett halvår än om ett helt år studeras. På samma sätt blir EA lägre för ett halvår. 
Detta på grund av att överproduktionen är högre under sommarmånaderna.  
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6.1.2 Begränsningar 

Systemen som användes i den ekonomiska modellen hade en installerad effekt på 42 kW. 
De fördelningar som användes var de som angivits som referenssystem och som togs fram 
från optimering för maximalt SF respektive maximalt EA. Resultatet från den 
ekonomiska modellen visar att referenssystemet R.1, med all installerad effekt mot syd, 
har högre SF för ett helt år jämfört med R.3 som ger maximalt SF för ett halvår. 
Optimeringarna i beräkningsmodellen har minutupplöst data vilket gör att det inte 
nödvändigtvis är samma fördelning som ger optimal fördelning med timuppplöst data. 
Den ekonomiska modellen visar hur lång återbetalningstid de två olika typerna av 
integrerade tunnfilmssolceller har för de 42 kW system som simulerades i 
beräkningsmodellen. RooF är en större modell och har en lägre investeringskostnad vilket 
gör återbetalningstiden kortare än för ShingEl. I avsnitt 3.2 beskrivs att den tillgängliga 
solenergin varierar under året vilket gör att resultatet från den ekonomiska modellen inte 
helt går att jämföra med resultatet från beräkningsmodellen. Detta på grund av att ett år 
respektive sex månader användes. Under de sex sommarmånaderna är den tillgängliga 
solenergin högre än under resten av året. Dessutom användes timupplöst data i den 
ekonomiska modellen, vilket gjorde att de faktiska topparna som förekommer i 
verkligheten och som går att se i den minutupplösta datan, reducerades. 

Verkningsgraden beräknades och baserades på hur mycket det faktiska systemet på 
Kransen har producerat sedan installationen. Därmed är verkningsgraden baserad på 
faktisk solinstrålning i Uppsala, panelerna ShingEl och för sommarhalvåret. Enligt 
tillverkaren har de två integrerade solcellerna som användes i den ekonomiska modellen, 
ShingEl och Roof, inte samma verkningsgrad. RooF har en högre verkningsgrad än 
ShingEl vilket gör att system med solcellstypen RooF får ett något underskattat värde för 
förbrukad solel vilket gör att återbetalningstiden som presenteras i Tabell 5.5 är något 
överskattad. 

6.2 Simulerade system 

6.2.1 Variationer under dagen 

Solelproduktionen för vridna respektive raka riktningar skiljer sig åt gällande hur 
produktionskurvan ser ut för varje riktning med avseende på storlek och när under dygnet 
som produktionen är som högst. I Figur 5.2 illustreras att syd ger högst solelproduktion 
och nord ger lägst produktion, och att den maximala produktionen för både syd och nord 
sker mitt på dagen. Öst ger högst produktion på förmiddagen och väst ger högst på 
eftermiddagen och produktionen är förhållandevis hög för de båda riktningarna.  Vridna 
riktningar har däremot ingen riktning som ger märkbart sämre produktion, såsom nord 
ger för raka riktningar. Både sydost och sydväst har en relativt hög produktion, men 
sydost har en högre produktion på förmiddagen och sydväst på eftermiddagen. Resultatet 
från Figur 5.2 visar möjlighet till spridning av produktion vilket ger en jämnare 
produktionsprofil och kan öka matchning mellan produktion och förbrukning. 
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6.2.2 Självförsörjning och egenanvändning 

För vridna riktningar ger system V.3 ett optimalt system med avseende på maximal SF, 
vilket innebär att systemet täcker störst andel av byggnadens förbrukning och på 
motsvarande sätt har lägst andel inköpt el. Högsta erhållna SF för vridna system uppgår 
till 42,7%. Den resulterande fördelningen för system V.3 som ger maximalt SF är vid 
81% installerad effekt mot sydost och 19% mot nordväst. Fördelningen för V.3 är 
intressant att jämföra med solelproduktion för vridna riktningar i Figur 5.2. Produktionen 
från nordväst täcker upp en del av förbrukning som sker mer mot eftermiddagen och 
sydost täcker stor del av förbrukningen mitt på dagen. Detta bidrar till en jämnare 
produktionsprofil än om systemet hade fördelats över de två riktningarna med högst 
produktion; sydost och sydväst. För raka riktningar ger system R.3 maximalt SF och 
uppnås med störst andel installerad effekt mot syd och resterande fördelat med 17% mot 
öst och 20% mot väst. Den aning mer installerad effekt mot väst motsvarar den högre 
förbrukning som sker på eftermiddagen. Detta går att förstå genom att studera Figur 5.5 
där förbrukning samt solelproduktion för R.1 och R3 presenteras för en solig dag. 
Referenssystemet R.1 har en högre total produktion och en högre topp mitt på dagen 
medan produktionen från R.3 täcker en något längre tidsperiod av dygnet. Matchningen 
mellan förbrukning och produktion är således bättre för R.3 än R.1. 

För vridna riktningar ger installerad effekt mot nordväst och nordost generellt lägre total 
solelproduktion, högre EA och därmed lägre överproduktion. Däremot är riktningar med 
lägre produktion kopplat till att ge lägre SF och därmed behöver man köpa in större andel 
el. För raka riktningar är det tydligast att nord bidrar med lägst total produktion, och 
därmed också högst EA och lägst SF. Från SF-optimeringen för raka riktningar framgår 
att nord inte tillför något för ett maximalt SF-system. På motsvarande sätt tillför inte syd 
något för att uppnå maximalt EA, vilket system R.4 visar i Figur 5.4. Det beror på att syd 
ger hög produktion och genom att inte installera mot syd erhålls en högre EA. Samtliga 
systems EA varierar mycket beroende på hur den installerade effekten är fördelad på 
taket. Ju mer installerad effekt mot syd för raka ríktningar, och mot sydost och sydväst 
för vridna ritningar ger en högre total produktion och därmed lägre EA. Däremot är SF 
för samtliga system relativt lika. Det är främst nord, men också nordväst och nordost, som 
bidrar till något lägre SF. Att SF inte varierar så mycket indikerar att systemen är robusta. 
Det innebär att för denna typ och storlek på förbrukning och med en installerad effekt på 
42 kW så varierar inte SF så mycket för olika placeringar av installerad effekt.  

Utifrån V.3:s resultat för maximalt SF och dess fördelning med störst andel installerad 
effekt mot sydost och en mindre andel mot nordväst, är det intressant att jämföra med 
system K.2 (baserat på Kransen) som har liknande fördelning. Baserat på SF-
optimeringen för vridna riktningar, har sannolikt system K.2 också ett högt SF, till följd 
av systemens liknande typ av fördelning av installerad effekt. SF för system K.2 är 35,6%. 
Dock har K.2, som tillhör Kransen, en lägre installerad effekt på 31 kW vilket betyder att 
också SF blir lägre. Däremot, för ett system med lägre installerad effekt vilket innebär en 
ekonomisk besparing, ger system K.2 ett förhållandevis högt SF. De olika Kransen-
systemen som simulerades hade olika storlekar av installerad effekt och resultaten från 
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beräkningsmodellen är därför svåra att jämföra mot varandra. Resultatet visar att total 
produktion, SF, förbrukad solel och överproduktion ökar när den installerade effekten 
ökar. En ökad överproduktion innebär ett lägre värde på EA och därmed är EA lägre för 
system med hög installerad effekt. 

6.2.3 Total produktion, förbrukad solel och överproduktion 

Den totala solelproduktionen varierar mellan systemen och varierar i ett större intervall 
än hur förbrukad solel varierar mellan systemen. Som beskrivs i avsnitt 5.3.1 och 5.3.2 är 
skillnaden i total produktion för samtliga system större än skillnaden i förbrukad solel. 
Trots att det kan skilja 8,3 MWh i total produktion mellan två system, skiljer det endast 
2,5 MWh i förbrukad solel för samma två system. Detta beror på att det är en stor skillnad 
i överproduktion för de systemen. Det betyder att system som ger högst total produktion 
också ger högst överproduktion, och en större andel el skickas därmed ut på nätet. En 
mycket högre produktion behöver därmed inte ge en mycket högre förbrukad solel. 
Således behöver en högre produktion nödvändigtvis inte vara bättre eftersom det ofta 
betyder att större andel el också skickas ut på nätet och inte kan tas tillvara på. Dock är 
en högre produktion ofta kopplat till högre SF. Däremot, om det finns intresse och 
möjlighet att ta tillvara på den överproducerade solelen, ger det motiv att ha system med 
lägre EA. I så fall ger det grund till att installera system som ger maximalt SF och sedan 
utnyttja överproduktionen, som ett komplement till optimal placering av installerad 
effekt. Möjliga sätt att ta tillvara på överproduktionen kan vara att investera i lagring eller 
någon form av DSM, beskrivet i avsnitt 3.1. Ett exempel på att styra lasten är Vasakronans 
VK-styr, som innebär att de kan styra ventilationen i byggnaden och reglera upp 
ventilationen på morgonen då den behövs. En potentiell framtida lösning för att ta tillvara 
på överproduktion är att öka ventilationen när överproduktion förväntas ske för att minska 
behovet av fjärrkyla under den tidpunkten. Det vill säga att förbrukningen ökas för att 
matcha produktionen. På så sätt kan överproduktion, som annars skulle skickas ut på 
nätet, utnyttjas i byggnaden. 

6.3 Känslighetsanalys 

Känslighetsanalysen gjordes med samma förbrukning men för några olika storlekar på 
system för att se hur förhållandet mellan EA och SF varierar med fördelningen av system. 
Skillnaderna som identifieras är att den fördelning som ger maximal SF beror på storleken 
av systemet. För vridna riktningar uppnås maximal SF med större andel av installerad 
effekt mot nordost och nordväst för ett stort system och för ett mindre system med större 
andel mot sydost och sydväst. Alltså för ett stort system uppnås ett högt SF när systemet 
mestadels är riktat mot riktningar med lägre produktion (nordost och nordväst) och för ett 
mindre system uppnås det när systemet mestadels är riktat mot riktningar med högre 
produktion (sydost och sydväst). Beroende på storleken av systemet finns en optimal 
fördelning av den installerade effekten för att uppnå maximal SF. För raka riktningar 
användes inte nord i känslighetsanalysen, vilket i framtiden skulle kunna inkluderas för 
att visa större variationer. Med tanke på att tidpunkten för maximal solinstrålning mot 
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nord sammanfaller med den maximala solinstrålning mot syd, som illustreras i Figur 5.2, 
ansågs en känslighetsanalys som exkluderar nord relevant. För raka riktningar kan samma 
typ av samband urskiljas som för vridna. Det vill säga för ett stort system uppnås maximal 
SF när mestadels av den installerade effekten är mot riktningar med lägre produktion (öst 
och väst) och för ett mindre system uppnås maximal SF när den installerade effekten 
mestadels är riktad mot riktning med hög produktion (syd). Känslighetsanalysen ger 
därmed en indikation för hur systemet ska fördelas. 

Värdet på SF är som högst för ett system med hög installerad effekt och en jämförelse 
mellan olika storlekar på systemet är intressant för att se förhållandet mellan SF och EA. 
Jämförelsen bidrar till att se vilken fördelning som är mest optimal för just den storleken. 
Dock är det inte lika intressant att jämföra det faktiska värdet på SF mellan olika storlekar. 
Genom att undersöka en av storlekarna i känslighetsanalysen, exempelvis 48 kW för 
vridna riktningar (till höger i Figur 5.8), kan intervallet som SF varierar mellan 
analyseras. Figur 5.8 visar att värdet på SF varierar mycket lite när fördelningen ändras. 
Detta gäller för samtliga studerade storlekar i känslighetsanalysen. Det är alltså inte stor 
skillnad på hur självförsörjande systemet är vare sig en stor del av systemet är riktat mot 
riktningar med hög produktion eller låg. Det skiljer som mest endast 1,5 procentenheter. 
Värdet på EA varierar däremot mer, vilket visar hur mycket överproduktion ett system 
ger.  

I avsnitt 3.2 beskrivs att det går att uppnå en högre EA genom att placera paneler i andra 
riktningar än söder men att SF då troligtvis blir lägre (Luthander, 2018). 
Känslighetsanalysen visar att SF och EA kan ha det förhållandet men den visar även det 
motsatta. Förhållandet mellan SF och EA beror på storleken på system. Genom att studera 
systemet med 53 kW installerad effekt mot raka riktningar (till vänster i Figur 5.9) kan 
man konstatera att en hög EA inte nödvändigtvis innebär en lägre SF, som Luthander 
menar. Med den storleken på system erhålls maximalt SF när majoriteten av systemet är 
riktat mot öst och väst. Det systemet ger även en hög EA. 

6.4 EA - och SF:s betydelse 

Ett ökat intresse av intermittent decentraliserad elproduktion och en svensk 
solcellsmarknad som växer med hög takt, betyder följaktligen att mindre andel el behövs 
köpas in från nätet. Måtten EA och SF beskriver hur stor del av den producerade elen som 
utnyttjas, men med olika fokus. EA anger den andel av solelproduktion som förbrukas 
och SF anger den andel av byggnadens förbrukning som försörjs av solelproduktionen. I 
det avseendet är framförallt SF av intresse, som beskriver byggnadens förbrukade solel 
och anger därmed värdet av den el som inte behövs köpas från elleverantör. Ett högt värde 
på SF betyder därmed att den mängd el som systemet producerar och som används i 
byggnaden inte behövs produceras via andra kraftproducenter i Sverige och 
solelproduktionen ger därmed en lägre belastning på elnätet.  

Som resultatet visar, är systemen robusta med avseende på SF vilket innebär att SF inte 
varierar så mycket vid olika placeringar av installerad effekt. Trots små variationer av SF 
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så skiljer sig återbetalningstiden åt desto mer. Ett system med något högre SF ger en 
betydligt kortare återbetalningstid, vilket motiverar att installera ett system så att en hög 
SF erhålls. Ett system på 42 kW med hög EA får en lång återbetalningstid på grund av en 
lägre förbrukad solel. Eftersom förbrukningen är densamma för samtliga system visar det 
att maximal SF kan användas för att avgöra hur ett system bör fördelas för att uppnå en 
så god matchning mellan produktion och förbrukning som möjligt. EA kan därefter 
användas för att avgöra hur mycket överproduktion ett system får. Trots att SF är det mått 
som med fördel eftersträvas så högt som möjligt kan det vara bra att kombinera måtten 
för att de ger information om olika saker. EA kan vara ett hjälpmedel i dimensioneringen, 
särskilt om det finns möjlighet att ta vara på överproduktionen. I avsnitt 3.1 EA beskrivs 
som en viktig del för att förbättra lönsamheten av solceller (Luthander et al., 2015) och 
resultatet från denna studie visar således att även SF kan ses som en viktig del. Särskilt 
när det gäller matchningen mellan produktion och förbrukning för att öka besparingarna 
och minska återbetalningstiden.  

6.5 Framtida studier 

Trots en ökad användning av begreppen SF och EA, är det EA som citeras mest 
(Luthander, 2018) vilket indikerar att det behövs mer kunskap inom området. Värdet av 
begreppet SF bör öka för att bidra till utveckling solcellsmarknaden. Alltså hur SF kan 
användas för att öka kunskapen om matchning mellan produktion och förbrukning. 
Energimyndighetens mål om 5-10% solelproduktion är ett högt mål och för att uppnå det 
utan att skapa obalans i elnätet är vikten av att förbruka den egenproducerade elen hög. 
Där kan användandet av SF vara viktigt både för att utreda hur placeringen av solceller 
påverkar SF samt hur lagring eller flytt av last kan påverka SF. 

För att ha möjlighet att på ett tillräckligt noggrant sätt kunna jämföra produktion med 
förbrukning krävs mer tillgång av minutupplöst data. Trots att samma beräkningar går att 
göra med timupplöst data reduceras toppar i både produktionen och förbrukningen när 
timupplöst data används, som beskrivs i avsnitt 2.4. Tillgången på minutupplöst data är 
låg och för framtida studier inom området är det viktigt att öka den tillgången. Det gäller 
för data över solinstrålning, lagrad solelproduktionsdata samt förbrukningsdata.  

Ytterligare aspekter kan tillämpas för att utreda hur SF och EA kan användas för att 
matcha produktion och förbrukning. Genom att använda ett helt år skulle andra värden på 
SF och EA erhållas, på grund av den mycket lägre solinstrålningen på vinterhalvåret. 
Denna studie är även begränsad till att använda förbrukningsdata från endast en byggnad 
och skulle kunna utvecklas till att använda förbrukning från flera olika byggnader. 
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7. Slutsatser 
Måttet SF är betydelsefullt för att öka matchning mellan förbrukning och solelproduktion, 
och därmed minska andelen inköpt el. Fördelaktigt bör system optimeras så ett högt värde 
på SF erhålls, för att sedan använda EA för att visa hur mycket överproduktion systemet 
skulle få. Studien inkluderar optimering av system med avseende på maximalt SF och 
maximalt EA. Slutsatsen är att ett högt värde på SF ger en bättre ekonomisk kalkyl och 
ökar andelen förbrukad solel. Studien visar att höga värden på SF erhålls för placering 
mot riktningar med antingen hög eller låg produktion, vilket indikerar att 
systemkonfigurationen är robusta. Trots små variationer på SF för olika placeringar ger 
dessa variationer desto större skillnad i återbetalningstiden. Ett något högre SF ger 
betydligt kortare återbetalningstid, vilket motiverar att ett högt SF är viktigt att sträva 
mot.  

Med avseende på ovanstående slutsats angående betydelsen av måttet SF för att uppnå 
god matchning mellan produktion och förbrukning, är placering som maximerar denna 
matchning avgörande för återbetalningstiden. Ett system med högt SF ger en kortare 
återbetalningstid än ett system med lägre SF på grund av att den inköpta elen bli mindre 
om förbrukad solel är hög. Både för beräkningar för ett halvår och ett år har systemen 
med högst SF lägst återbetalningstid och det går därmed att utnyttja placering mot olika 
riktningar för att sprida ut produktionen under dagen och därmed påverka 
återbetalningstiden. 

Hur ett system bör fördelas för att uppnå maximal SF beror på dess storlek i förhållande 
till förbrukningen. För ett stort system (större än Kransen) i förhållande till lasten uppnås 
ett högt SF när systemet till stor del är riktat mot riktningar med lägre produktion och för 
ett mindre system i förhållande till lasten uppnås ett högt SF när systemet till stor del är 
riktat mot riktningar med högre produktion. EA är alltid högre när ett system till största 
del är riktat mot riktningar med lägre produktion, oavsett storlek på system. De två 
måttens olika beteende gör att förhållandet mellan dem skiljer sig åt för olika storlekar på 
system.  
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