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Abstract 

Gräslöken is a tenant-owner association that owns real-estate and controls the electricity usage 

in certain areas in Årsta – Uppsala. Gränslöken strives for producing electricity by using solar 

cells, which helps improve their future environmental plans. The facility has a renovation plan that 

includes roof replacement, which will take place in 2032. Thus, the decision makers in Gränslöken 

are reconsidering whether it is profitable to install solar cells on their roofs that are to be replaced 

within 10–15 years. This study aims to suggest the most optimal installation proposals for solar 

cells on Gräslöken’s roof. It also measures the cost of the investment and analyzes and 

profitability. In this study, a theoretical design for the solar cells systems is presented, regarding 

the roof replacement on the corrugated sheet saddle roofs and flat roofs. The investment cost 

and pay-off period analyses are going to be presented in this study. The profitability analysis is 

based on the annual production of electricity, plus the electricity cost, in relation to Gräslöken’s 

annual electricity needs. 

          The results of the investigation shown considerable possibilities to invest in a solar cells 

project, both from economical and technical perspectives. As a result of the building-technical 

study, the decision was taken to install the solar cells only on the corrugated sheet saddle roofs, 

due to economic reasons, in addition to the necessity for roof replacement. In terms of profitability 

and pay-off period, the deal is profitable for Gräslöken, even in case of reinstallation of the solar 

cells, or if the electricity price was fallen. The results of the report show that the pay-off period 

increases from around 9 to 10.2 years.  The reason of the increase is that the solar cells need to 

be installed down and back when changing the roof. 

          This investment in solar cells and renewable energy contributes to Gräslöken’s sustainable 

development and move forward to reach national environmental goals. 
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SAMMANFATTNING 

Brf Gräslöken är en bostadsrättförening som äger fastigheter och råder över all 

elanvändning i fastigheterna i Årsta i Uppsala. Bostadsrättsföreningen har en 

renoveringsplan som inkluderar takbyte år 2032; därför funderar föreningen på 

om det är lönsamt att installera solceller på sina tak som ska bytas ut inom 10–

15 år.  Utredningen har som syfte att ta fram de mest optimala monteringsförslag 

för solceller på bostadsrättsföreningens tak samt att ta fram en 

investeringskostnad och lönsamhetsanalys. I denna uppsats presenteras en 

teoretisk projektering av solcellsanläggningar med hänsyn till takbytet på 

korrugerat plåtsadeltak och platta papptak. I arbetet redogörs för en analys av 

investeringskostnad och återbetalningstid. Lönsamhetsanalysen utgår från 

kostnad för producerad el och årsproduktion i förhållande till fastigheternas 

årliga elbehov. 

          Resultaten av utredningen visar på goda möjligheter för Brf Gräslöken att 

investera i en solcellsanläggning, både ur ett ekonomiskt och byggnadstekniskt 

perspektiv. I resultatet av den byggnadstekniska studien föll valet på att 

installera solcellerna enbart på korrugerat plåtsadeltak med anledning av 

ekonomiska förutsättningar och behovet av takbytet. I fråga om lönsamheten och 

återbetalningstid är investeringen lönsam för bostadsrättsföreningen även vid 

behovet av återmontering av solcellsanläggningarna eller om elpriserna sänks. 

Resultatet av rapporten visar att återbetalningstiden ökar från ca nio år till ca 

10,2 år om solcellspanelerna behöver monteras ner och tillbaka vid takbytet. 

          Det kan poängteras att investeringen i form av solcellsanläggning med en 

förnybar energiförsörjning bidrar till att Brf Gräslöken utvecklas hållbart och går 

framåt mot nationella miljömål. 

 

Nyckelord 

Solcell, Tak, Livslängd, Solcellinfästning, Lönsamhet, Takbyte, Hållbarhet, 

Solcellsmonteringssystem, Solcellsanläggning, Återbetalningstid, Elpriser, 

Konstruktion. 
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TERMINOLOGI 

 

Böjmotstånd – Den högsta böjspänning som uppstår i balkens tvärsnitt delat på 

böjmomentet som verkar på balken. 

Hållfasthet – Materialets förmåga att motstå laster. 

Beständighet – Materialets förmåga att motstå nedbrytningsprocesser. 

Bärförmåga – Materialets förmåga att bära olika laster. 

Frame Analysis – Ett program som analyserar krafter som appliceras på en 

konstruktion. 

Växelriktare – Omvandlar likströmmen som produceras av solcellspaneler till 

växelström som försörjer bostadshusen. 

PV-Sol – Ett program som simulerar solceller på ett tak och beräknar 

årsproduktion i år. 

Degradering av solceller – Graden av minskning av effektiviteten för 

solpaneler årligen. 

Kalkylränta – Den räntesats som motsvarar avkastningskravet. 

Ekonomisk livslängd – Tiden för en investering som förväntas vara till 

ekonomisk nytta i ett företag. 

Återbetalningstid – Tiden som behövs för en investering att betala sig.  

Kassaflödes intäkter – Investeringsavkastning med hänsyn tagen till utgifter. 

Kassaflödets nuvärde (NPV) – Jämfört ett värde av en investering idag med 

samma investering i framtiden. 

Kapitalvärde år 0 – Differensen mellan kassaflödets nuvärde och 

grundinvestering. 

Internränta – Bestämmer den förväntade lönsamheten i en investering. 

EJ – Exa joule; Exa= 1018. 

TRP 45 - En typ av profilplåt. 
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1. INLEDNING 

Jordens resurser minskas gradvis över tiderna på grund av den obegränsade och 

överdrivna användningen av dem. För att minska den överdrivna användningen 

av icke-förnybara jordresurser börjades trenden mot alternativa 

energikällor. Dessa källor är förnybara resurser som vindenergi och solenergi. 

För att implementera den ökande trenden mot förnybara energikällor började 

världen sprida medvetenhet om utmaningen med den ökande utarmningen av 

icke-förnybara energikällor. Detta skapade globala mål mot en hållbar framtid 

baserad på användningen av förnybara energikällor som en prioritet inom alla 

sektorer av industri, byggande och teknik etc. [1]. Medvetenheten kring 

användning av förnybara energikällor som ett alternativ till icke förnybara 

energikällor, har även spridit sig till organisationer och individer i Sverige. 

Sverige är på väg mot en ökad användning av förnybar energi för att nå ett 

hållbart energisystem, av det följer att Sverige ska möta det växande behovet av 

förnybar energi. 

          Sverige har ett energipolitiks mål som är att år 2040 ska Sverige ha 100 % 

förnybar elproduktion, förutom det står bostäder och olika lokaler för cirka 40 

% av totala energibehovet [2]. Flera faktorer som leder till progressiva steg mot 

att nå målet är att solcellstekniken utvecklats under åren, samtidigt med 

prissänkning. Ett statligt stöd ges när solcellsanläggningar införts, vilket leder i 

sin tur till en ökning i nätanslutna solcellsanläggningar i landet [3]. 

          Solenergi är den största förnybara energikällan då den totala solenergin 

som anländer till jordens yta per år är 5 460 000 EJ [4]. Trots den enorma 

mängden av energi som släpps ut av solen, når all solstrålning på jordens 

atmosfär inte marken. Moln och molekyler i luften absorberar cirka 20 % av 

solstrålningen, därmed cirka 30 % reflekteras ut i rymden. Emellertid, även om 

bara 10 % av den totala strålningen är användbar, kan 0,1 % av den driva hela 

världen. Då en timme av solinstrålning täcker det globala energibehovet för ett 

helt år [4]. 
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Många bostadsrättföreningar har de senaste åren installerat egna 

solenergianläggningar. Det är dels ett sätt att producera förnybar energi, dels 

ekonomiskt lönsamt. Om det nu är ekonomiskt lönsamt, varför skaffar inte alla 

solceller? Uppenbarligen finns det fortfarande vissa hinder. Hindren 

sammanfattas av att fastighetsägare har föråldrad information om 

solpanelspriser, så återbetalningstiderna verkar längre än de faktiskt är. Vissa 

fastighetsägare tänker ur en kortsiktig synvinkel eftersom de planerar att sälja 

sina fastigheter, vilket gör att de oroar sig för de extra kostnaderna för solpaneler. 

En av de främsta faktorerna som hindrar användning av solpaneler, är bristen på 

tillräcklig kunskap om hur används tekniken, för att säkerställa att alla 

byggnader får bra strålning. 

 

1.1 Bakgrund 

Idag står solenergi för mindre än 1 % av Sveriges totala elproduktion. En 

väsentlig del av takytan i hela landet har förmodligen möjligheten att täckas av 

solceller [1]. Bristen i användning av solceller orsakas av behovet för takbyte 

eller att taket har hälften av sin livslängd kvar. Bristen leder till att de flesta 

fastighetsägare undviker att installera solceller när taket ska bytas ut snart, fast 

de vill installera solcellerna samtidigt med takbytet. Väntetiden leder i sin tur till 

att nyttjandet av solenergi ökar långsammare. Att installera solceller på ett tak 

som skall bytas ut inom några år är inte helt fel, utan att det rör framför allt om 

lönsamheten. Vissa fastighetsägare tror att det är mer lönsamt att installera 

solcellsanläggningar samtidigt med takbyte, eftersom solcellsanläggningarna 

behöver monteras av och på vid takbyte vilket leder till en ökning i 

investeringskostnaden. Att komma fram till en lämplig monteringslösning av 

solceller med låg installationskostnad, kan motivera fastighetsägarna att ha 

solceller på sina tak utan att bekymra sig om takbytet. 

          Brf Gräslöken är en bostadsrättförening som äger fastigheten och råder 

över all elanvändning i byggnaderna som består av 77 flerbostadshus och fem 

servicehus i Årsta Uppsala. Bostäderna i området är byggda omkring 1970 och 

är homogena i sitt utseende. Brf Gräslöken har idag inget uttalat 
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hållbarhetsarbete, men de har börjat fundera på hållbarhetsfrågor för att minska 

energianvändningen. Bostadsrättsföreningen har en renoveringsplan som 

inkluderar takbyte år 2032, samtidigt de vill ha solceller på sina tak, men är det 

lönsamt att installera solceller på ett tak som ska bytas ut inom 10–15 år? I 

arbetet undersöks om det är lönsamt att installera solceller på de tak som ska 

bytas ut. Utmaningen är att tak ska bytas inom 10–15 år och därför behöver 

solcellspanelerna monteras ned och tillbaka vid takbyte. För att lösa utmaningen 

undersökas olika typer av solceller och dess infästningar ur teknisk och 

ekonomisk synvinkel. Tekniska synvinkeln infattar studie av olika typer av 

solcellsinfästningar och ger förslag om bästa sätt att installera solcellerna, för att 

de inte påverkas negativt vid takbyte. Den ekonomiska synvinkeln rör sig mest 

om att ta fram en lönsamhetsanalys för det valda monteringsförslaget. Ett lyckat 

case kan leda till att fler vågar installera solceller tidigare vilket leder till en ökad 

produktion av förnybar energi. 

 

1.2 Syfte och målsättning 

Syftet med arbetet är att ta fram de optimalaste monteringsförslag för solceller 

på korrugerat plåtsadeltak med lutning på 13° och låglutande platt papptak med 

lutning inåt mot mitten på 5°. Monteringsförslaget skall baseras både på 

byggnadstekniskt och ekonomiskt perspektiv, där byggnadstekniskt perspektiv 

rör sig om olika typer av solcellsinfästningar medan det ekonomiska 

perspektivet rör sig om hur stor andel av investeringskostnad utgör själva 

monteringen av solcellsanläggningar. Arbetet syftar också att ta fram en 

kostnadsanalys lönsamhetsanalys för solcellsinvesteringen med avseende på 

takbytet. 

          Målet är att visa möjligheter att öka en effektiv användning av solceller 

därmed en ökning av förnybar energianvändning. 

 

1.3 Avgränsningar 

Detta examenarbete utförs under en period av 10 veckor under vårterminen 2022 

och omfattar 15 högskolepoäng. På grund av den tidsförutsättningen ska arbetet 

begränsas till värderingen av de 77 tvåvåningsflerbostadshus och fem servicehus 
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som ligger i Årsta. Arbetet begränsas till två typer av tak på respektive hus. Det 

är ett sadeltak som har en lutning på 13° för bostadshusen respektive 

servicehusen har platta papptak som lutar sig inåt mot mitten ca 5°. 

 

1.4 Frågeställningar 

Frågeställningar är således, 

- Vilken typ av solcellinfästning passar bäst ur både byggnadstekniskt och 

ekonomiskt perspektiv för korrugerat plåtsadeltak och platta tak om de 

behöver monteras av och på inom 10–15 år? 

- Hur påverkar det återbetalningstiden om solcellspanelerna behöver 

monteras ner och tillbaka vid takbyte? 

1.5 Metod 

1.5.1 Litteraturstudie 

En litteraturstudie kommer att genomföras för att få en fördjupad och objektiv 

förståelse av casets bakgrund. Litteraturstudien skall handla om de tekniska 

egenskaperna hos olika typer av monteringssystem beroende på vilken typ av 

tak som finns. Det kommer att beaktas att tak ska bytas ut inom 10–15 år, vilket 

kan påverka valet av monteringssystem. Därför genomförs en undersökning om 

hur monteringssystem skiljer sig och vilket monteringssystem anpassar sig bra 

till Brf Gräslökens tak.   

 

1.5.2 Fallstudieobjektet 

Fallstudien utförs för att ta reda på takutformning, lutning och dess konstruktion 

i Brf Gräslökens byggnader i Årsta. Insamling av indata från besöket beaktas vid 

studien av olika monteringslösningar och dess anpassning till 

solcellsanläggningar i bostadsrättsföreningen. De ekonomiska förutsättningarna 

i samband med monteringslösningarna används för att uppnå effektivare 

lönsamhet, därigenom att välja det bästa monteringsförslaget som ger den 

kortaste återbetalningstiden. 
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1.5.3 Intervju 

Intervjustudien är en halvstrukturerad som innebär att alla respondenter får 

samma frågor, se bilaga 2. De frågor som ställdes är öppna frågor för att 

respondenten kan fritt utveckla sina svar, därmed förekommer följdfrågor för att 

få en fördjupad bild av solcellsarbetsområde. Intervjuer kommer att genomföras 

med sakkunniga individer inom solcellsarbetsområdet med syftet att ta reda på 

kostnaderna för att installera solceller. Intervjuerna rör sig mest om att ta reda 

på de tekniska förutsättningarna av att installera solcellerna och olika 

monteringslösningar samt dess påverkan på återbetalningstid. 

De aktörerna som kommer intervjuas är bland annat solcellsentreprenörer och 

individer inom energikonsultsektorn. 

- Nils Norlander, Uppdragsledare, Energikonsult på AFRY AB, 

Uppsala; är ett internationellt ingenjörs-, design- och rådgivningsföretag 

som verkar inom hållbarhet och digitalisering. 

-  David Attrell, Egenföretagare på Solaiko AB, Vinninga; är ett 

solcellsföretag som styr hela processen från besiktning, projektering och 

till färdig installation. 

- Robin Snibb, Gruppchef i byggkonstruktion på AFRY AB, Uppsala; är 

ett internationellt ingenjörs-, design- och rådgivningsföretag som verkar 

inom hållbarhet och digitalisering. 

- Olof Sandell, Projektör på Luma Energy, Uppsala; är ett specialiserat 

solcellsföretag på utveckling av solcellsanläggningar till kommersiella 

fastigheter i Sverige. 

1.5.4 Beräkningar 

Beräkningarna innefattar en kostnadskalkyl för investeringen med hänsyn till 

hur återbetalningstid varieras anledning av takbyte och de ökande elpriser. 

Beräkningarna ska vara grunden till att utföra en lönsamhetsanalys för olika 

monteringslösningar av solceller respektive tak. Utifrån lönsamhetsanalysen 

lyftas förslag fram för det bästa montering sättet av solcellsanläggning samt ett 

beslut på återbetalningstid och investeringskostnad. 
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1.5.5 Komparativ studie 

Ur ett ekonomiskt perspektiv genomförs en jämförande metod för att analysera 

på vilka tak skall solcellsanläggningar införas. Beslutet innefattar montering av 

solceller på både flerbostadshus och servicehus alternativt bara på 

flerbostadshus. Anledningen till detta är skillnaden i takutformningen vilket kan 

leda till olika monteringslösningar på respektive tak.    

 

1.6 Förväntade resultat 

Det förväntade resultatet av rapporten är att svara på frågeställningarna, vilket 

leder till att komma fram till konkreta slutsatser som förslår grunden till 

investeringen och ger en motivation till en ökad produktion av förnybar energi. 

Det som förväntad också är något lägre lönsamhet vid behovet av att byta tak 

under solcellernas livslängd, men ändå lönsamt. 
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2. FALLSTUDIE OCH INDATA  

2.1 Brf Gräslökens fastigheter 

Brf Gräslöken är beläget i Årsta i den östra delen av Uppsala och sträcker sig 

över ett antal fastigheter, inklusive: Årsta 5:1–5:6, Årsta 6:2–6:7, Årsta 24:1–

24:2 samt Årsta 22:1 och 23:1. Inom bostadsrättsföreningens fastigheter 

återfinns 77 bostadshus, fem servicehus samt ett antal garage, se figur 2.1. 

Byggnadernas typ är lamellhus (loftgång) och byggda 1970. Bostadshusen 

innehåller 10 eller 12 lägenheter, vilket totalt ger 832 lägenheter. Fasad och 

sektions ritningar samt situationsplansritning som följer i detta kapital är 

erhållna av Brf Gräslöken med tillstånd. 

 

 

 Figur 2.1: Brf Gräslökens situationsplan. 
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2.1.1 Bostadshus 

De 77 bostadshusen består av två våningar utan källare med BOA på 58 302 m2. 

Bostadshusen uppfördes med platta papptak med en lutning på ca 5° och under 

början på 1990-talet byggdes taken om och har idag sadeltak med korrugerad 

plåt som är påbyggd på befintliga papptak. Det finns två typer av bostadshusen, 

där hustyp ett har en långsida om ca 46 m och hustyp två ca 41 m. Både typerna 

är ca 6,3 m höga och har en taklutning på ca 13°. Av bostadshusen är 31 av 

hustyp ett som inrymmer 12 lägenheter och 46 av hustyp två som inrymmer 10 

lägenheter. Lägenheterna värms med hjälp av fjärrvärme via ett vattenburet 

radiatorsystem, där innetemperaturen skall hållas mellan 21 ℃ och 22 ℃. 

Ventilationssystemet i lägenheterna är mekanisk frånluftsventilation utan 

återvinning. Byggnaderna är orienterade i huvudsak mot öst och väst, men har 

också byggnader med tak orienterade mot syd. Se figur 2.2 och 2.3 för 

fasadritningarna före och efter taks ombyggnation. 

Figur 2.3: Fasad ritning för hustyp ett efter taks ombyggnation. 

Figur 2.2: Fasad och sektions ritningar för hustyp ett innan taks ombyggnation. 
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2.1.2 Servicehus  

I Brf Gräslöken återfinns fem envånings servicehus som innefattar tvättstugor 

samt värmeundercentraler. Servicehusen är ca 3,5 m höga med platta papptak 

som lutar sig inåt mot mitten ca 5°. 

Figur 2.4:  Servicehus, [Egentagen bild]. 

 

2.2 Elanvändning 

Föreningen har totalt 62 el-abonnemang mot Vattenfall, där elanvändningen i 

lägenheterna är som högst under vintermånaderna och som lägst på sommaren. 

Elanvändningsdeklaration för år 2021 visar att bostadshus med 12 lägenheter av 

hustyp ett använder i genomsnitt ca 27 500 kWh årligen. Figurer som visar 

elanvändning är erhållna av Afry AB med tillstånd. Genomsnittet i elanvändning 

för bostadshus med 10 lägenheter av hustyp två ca 20 500 kWh årligen, se figur 

2.5 som visar hur elanvändningen fördelar sig över året. 

Figur 2.5: Elanvändning i bostadshus år 2021. 
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El-abonnemangen i servicehusen betjänar utrustning i själva servicehuset samt 

fastighetselen i närliggande bostadshus. Elanvändningen i servicehusen är ca 

108 500 kWh/årligen, inklusive fastighetsel motsvarande frånluftsfläktar och 

trapphusbelysning i närliggande bostadshus, se figur 2.6 som redovisar 

elanvändningen i respektive servicehus år 2021. 

2.3 Solcellsanläggning som ytterligare last på tak 

Det första steget som tas innan arbetet påbörjas med att montera 

solcellsanläggningar är att kontrollera om taket klarar av solcellsanläggningars 

vikt som ytterligare last på tak. Utredningen görs genom att undersöka om de 

tillkommande lasterna ligger inom ramarna för vad taken från början är 

dimensionerade för. Vid ändring av befintliga byggnader skall konstruktionen 

uppfylla de krav på bärförmåga, stadga och beständighet som ställs i gällande 

norm enligt Boverkets konstruktionsregler EKS 11 [5]. Utredningen utfördes av 

R. Snibb, Gruppchef i byggkonstruktion på AFRY AB, Uppsala. Utredningen är 

baserad på uppdrag av Brf Gräslöken. 

 

Figur 2.6: Elanvändning i servicehusen per månad i år 2021. 
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2.3.1 Takkonstruktionens förutsättningar 

Utredningens underlag baserad på vilka dimensioner och geometrier fastställdes 

för takkonstruktionen gällande bostadshusen respektive servicehusen. 

Bostadshusens tak består av uppstolpade åsar, varpå en TRP 45 profilplåt vilar 

och taklutningen är 13°. Servicehusens tak består av fackverkstakstolar, delvis 

med stöd i två innerväggar. Takens åsar består av 45×95-träreglar och stolpar av 

45×70-träreglar. Takkonstruktionen bedöms tillhöra säkerhetsklass 1 för 

bostadshusen och säkerhetsklass 3 för servicehusen [5], se figur 2.7 som visar 

bostadshusens takkonstruktion samt figur 2.8 för plåtens utsida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.7: Bostadshusens takkonstruktion, [Egentagen bild]. 

Figur 2.8: Plåtens utsida, [Egentagen bild]. 
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2.3.2 Resultat av takkonstruktions bedömning ur sin 

bärförmåga.  

Bedömningen utfördes av Robin Snibb med hjälp av programmet Frame 

Analysis. Träkonstruktion har väldigt bra drag och tryckhållfasthet men sämre 

böjmotstånd, därför anses stolparna inte vara ett problem i takkonstruktionens 

bedömning [5]. Parametrar som tas i beaktning vid takkonstruktions bedömning 

är bland annat snölast, vindlast och takets egentyngd. Bedömningsresultat visar 

att plåten är i gott skick och klarar av den ytterligare lasten som tillförs till tak 

på grund av solcellsanläggningar och paneler. Resultaten baserar på båda 

förslagen att fästa solcellsanläggningarna bara på plåten eller att fästa in 

solcellsanläggningarna på takets träkonstruktion. Utifrån förutsättningarna i 

avsnitt 2.3.1 bedöms bostadshusens takkapacitet att det klara av en 

tillkommande last om 0,20 kN/m2. Servicehusen bedöms ha kapacitet för en 

tillkommande last om 0,50 kN/m2. Dessa värde beaktas vid valet av olika typer 

av solcellsanläggningar och deras olika monteringslösningar, se Bilaga 1.
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3. SOLCELLSMONTERINGSSYSTEM 

Vid installationen av solceller används ett av monteringssystemen, som innebär 

att klamrar fästs på ett tak som i sin tur håller solcellspanelerna på plats. 

Montagesystemet skall anpassas till takets bärighet så att taket är dimensionerat 

att bära den aktuella lasten samt att solcellsanläggningar inte heller ska påverka 

takets täthet [6]. 

          Olika solcellsmonteringssystem baseras på takutformning, takmaterial 

och takkonstruktion. För både branta och låglutande tak finns olika varianter av 

monteringssystem. Brf Gräslöken har två typer av tak som har möjligheten att 

installera solceller på, se avsnitt 2.3.1.  
 

3.1 Solcellsmonteringssystem för korrugerat plåtsadeltak 

Sadeltak är mest utbredda och lämpar lätt sig till solpaneler eftersom det inte 

finns behov av att skapa en lutning, i stället installeras solpanelerna i samma 

riktning som takets lutning. Monteringssystemet innefattar tre huvudsakliga 

delar: takfäste, solcellsmontageskenor och solcellskällmor, se figur 3.1. 

Figur 3.1: Solcellsanläggnings av tre olika delar (Takfäste, Montageskenor 

och Klämmare), [Bilden är erhållen av K2 Systems med tillstånd, 6. 

3 

2 

1 
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3.1.1 Takfäste för korrugerat plåtsadeltak 

Takfäste är den första delen som är direkt kopplad till taket, där takfästesfunktion 

är att hålla solcellsanläggningen på plats. Denna del varieras mellan olika 

infästningssystem som beror på taktyper samt olika leverantörer; däremot har de 

flesta leverantörerna nästintill samma grundprincip. För korrugerat plåtsadeltak 

finns olika infästningsförslag som härleder sig på plåtens utformning och 

tjocklek 7. 

          Utifrån takkonstruktions bedömnings beslut i avsnitt 2.3.2, förslås att 

föreningens sadeltak har möjlighet att installera solceller genom två olika typer 

av infästningssystem, antingen infästning på plåten eller på takåsarna enligt R. 

Snibb. Eftersom plåten är i gott skick och har längre livslängd än fackverket, kan 

plåten behållas till det nya taket. För att behålla plåten kan träreglarna bytas 

underifrån, med andra ord takets gamla träkonstruktioner ersätts delvis 

sekventiellt medan plåten behåller sin plats enligt D. Attrell. Takfästet i 

korrugerat plåtsadeltak tillämpas antingen med stockskruv eller plåtskruv. 

 

Stockskruv 

Solcellsanläggningarna kopplas in till takåsarna genom stockskruvar som har 

olika diameter och längder. En del av skruven går in genom plåten till åsarna, 

medan den andra delen av skruven sticker ut från plåten för att fästa 

solcellsmontageskenor, se figur 3.2. Stockskruvar kopplas till takåsarna med ett 

cc-avstånd som är anpassat till montagssystemet och takkonstruktionen. 

Tätningsbricka vid plåtens utsida är en viktig del av stockskruven för att hålla 

taket vattentätt [6]. Stockskruvens infästningssystem är lämpligt för korrugerat 

plåtsadeltak, när takåsarna har tillräckligt breda dimensioner för att skruva in 8–

12 mm stockskruvar [6]. Stockskruvinfästning kan även vara lämplig vid en 

takplåt med sämre hållfasthet. Denna typ av infästningssystem gör att 

solcellsanläggningar sätts fast på plåten och vidare på takåsarna. Detta leder till 

att solcellsanläggningarna behöver monteras av och tillbaka vid takbytet även 

om träkonstruktionerna skall ersättas delvis sekventiellt underifrån plåten.  
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Plåtskruv 

Infästning på korrugerad plåt är ett alternativ för bostadsrättsföreningen, vilket 

innebär att solcellsanläggningarna endast fästs in i plåten. Plåtskruvar fördelas 

symmetriskt och fäster in solcellsmontageskenor direkt på plåten. Skruven är ca 

6x30 mm och har en tätningsbricka för att hålla taket vattentätt [9]. Plåtskruvens 

infästningssystem gäller endast plåten utan att beröra takets träkonstruktion, 

vilket gör det möjligt att byta träreglarna underifrån plåten, enligt D. Attrell. 
 

3.1.2 Solcellsmontageskenor för korrugerat plåtsadeltak 

Montageskenor är av rostfritt material som monteras till takfästen. 

Solcellsmontageskenors längd kan variera baserat på deras funktion; därför finns 

korta skenor samt långa skenor. De kan monteras tvärs eller längs med takets 

lutning beroende på hur solcellspaneler placeras.  
 

Kortskenorssystem 

Korta skenor placeras mellan solcellspaneler och kopplas till plåten med hjälp 

av plåtskruvar, förutom korta skenor har en tätningsplatta i undersida vid 

anslutning med takplåten för att hålla taket tät, se figur 3.3. Kortskenorssystemet 

är praktiskt för att montera ner takplåten med solcellsanläggningarna på, 

nämligen det finns inget behöv för separation mellan plåten och 

solcellsanläggningarna. Anledningen till detta är att korta skenor kan stå kvar på 

plåten vid delvis sekventiell nedmontering av takplåten, enligt O. Sandell. 

Genom att använda kortskenorssystem behövs bara att montera ner solpanelerna 

och vidare montera ner takplåten med solcellsanläggningen på. Det är viktigt att 

Figur 3.2: Infästning mellan stockskruv och korrugerat plåtsadeltak [Bilden 

är erhållen av Svesol AB med tillstånd, 8]. 
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montera tillbaka takplåtens delar till samma tidigare placeringar, för att skenorna 

skall rätt möta solpanelerna [9].    

 

Långskenorssystem 

Långa Skenor monteras längs på taket, vinkelrätt mot takets lutning och 

långskenorssystem är vanligt vid stockskruvens infästningssystem, se figur 3.4. 

Skenorna kan kopplas till varandra för att förlänga sträckan, därmed antal skenor 

är beroende på solcellsytan som införs. Långa skenor försvårar uppdraget att 

montera ner takplåten med solcellsanläggningen på, för att skenorna vilar på 

större takyta och kan inte ersättas delvis, enligt D. Attrell. 

Figur 3.3: Kortskenorssystem Bilden är erhållen av Van Der Valk Solar 

Systems med tillstånd, 10. 

Figur 3.4: Långskenorssystem [Bilden är erhållen av Van Der Valk Solar 

Systems med tillstånd, 10. 
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3.1.3 Solcellsklämmor för korrugerat plåtsadeltak 

Den är tredje delen av monteringssystem som fäster in solcellspaneler på 

montageskenor. Mellanklämmare ligger mellan två solcellspaneler och sin 

funktion är att koppla två paneler till skenor vid noden. Ändklämmor knyter ihop 

en solcellspanel till skenorna vid kanten. En solcellspanel kopplas till 

montageskenor genom klämmor i flera noder för att få en stabil 

solcellsanläggning [6], se figur 3.5. 

3.2 Solcellsmonteringssystem för platt tak 

Platta tak lämpar sig utmärkt till solcellsanläggning där solcellsanläggningen är 

oberoende på takets läge och lutning vid installation av solceller på ett platt tak. 

Dessutom solpanelerna kan fritt inriktas med hjälp av monteringssystem. Det 

finns två olika typer av monteringssystem för flacka och låglutande tak som är 

upp till 6°. Den första typen är sydssystem som innebär att alla solpanelerna 

riktas åt samma håll och alla paneler har ofta ett vindskydd på baksidan, se 

figurer 3.6 samt 3.7 för respektive system. Den andra typen kallas öst-väst-

system där solcellspaneler fördelades jämlikt vis mot öst och mot väst. Både 

sydssystem och öst-väst-system består av tre monteringsdelar: takfäste, 

solpanelskenor och solcellers klämmor [12]. 

 

 

Figur 3.5: Ändklämmare [Bilden är erhållen av K2 Systems med tillstånd, 11]. 
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3.2.1 Takfäste för platta tak 

Takfäste för platta tak finns i två huvudtyper, fästplattor och ballastsystem. 

Fästplattor 

Fästplattor är en infästningsteknik som monteras på takets befintliga tätskikt. 

Denna lösning innebär att en metallbricka binds fast på det befintliga 

takmaterialet med hjälp av ett antal skruvar. Därtill kommer en tätskiktsmatta 

över hela fästningsplatta för att hålla taket tät, se figur 3.8. Flera leverantörer 

rekommenderar användning av fästplattor för att förhindra att montagesystemet 

skall påverkas av expansion på grund av värme eller kontraktion på grund av 

kyla samt den har ingen extra vikt på taket jämfört med ballastssystemet 15. 

Figur 3.6: Sydssystem [Bilden är erhållen av Van Der Valk Solar Systems med 

tillstånd, 13]. 

Figur 3.7: Öst-väst-system [Bilden är erhållen av Van Der Valk Solar Systems 

med tillstånd, 14]. 

 

Figur 3.8: Fästplatta täcker en tätskiktsmatta [Bilden är erhållen av CW 

Lundberg Industri AB med tillstånd, 16]. 
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Ballastssystem  

Ballastsystem är en infästningsteknik som bygger på att lägga till extra last på 

anläggningen för att stabilisera den mot vindlast, se figur 3.9. Ballaststeknik ger 

möjlighet att stabilisera anläggningen utan att infästning sker i taket. 

Ballastsystem är enkelt jämförande med fästplattor när det gäller flytta 

anläggningen eller montera ner och tillbaka solcellsanläggningen på nya taket. 

Däremot måste takets tryckhållfasthet kontrolleras periodisk i förhållande till 

punktlasterna från anläggningssystemet 6. Lika viktigt är att ballastssystemet 

är lämpligt så länge taket klarar den extra lasten av och att takets tätskikt inte 

penetreras. Att installera ballastssystemet ordentligt kräver att en 

ballastberäkning utföras för att bestämma mängden av ballast som behövs, ty då 

solcellsanläggningarna stabiliseras. För att undvika glidning mellan 

panelsskenor och takyta i ballastsystemet, används ett isoleringsmaterial som 

minskar påverkan av friktionen [12]. 

 

3.2.2 Solcellsmontageskenor för platta tak 

Solpanelskenor är av rostfritt material som bär solpaneler och appliceras till 

fästplattor eller vilas på taket med hjälp av ballastsystemet. CC-avstånd mellan 

skenor anpassas till panelslängd eller bred. I samband med ballastssystemet 

måste undvikas att installationen rubbas ur sitt läge på grund av värme och skyla, 

därför beräknas friktionen mellan skenor och takyta 15. 

 

Figur 3.9: Ett ballastssystem för platta tak [Bilden är erhållen av Van Der 

Valk Solar Systems med tillstånd, 13]. 
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3.2.3 Solcellsklämmor för platta tak 

Solcellsklämmor knyter ihop solcellspanelerna med de liggande skenorna. 

Mellanklämmare ligger mellan två solcellspaneler och förbinder båda paneler 

till skenor vid noden. Ändklämmar spikar fast en solcellspanel till skenor vid 

kanten. En solcellspanel kopplas till montageskenor via klämmor i flera noder 

för att få en stabil solcellsanläggning 13. För att solpanelen ska lutas, används 

långa och korta klämmor i platt tak, dock längden på vissa typer är justerbara på 

så sätt kan solpanelslutning justeras, se figur 3.10.  

 

3.3 Underhåll och kontroll av solceller 

Solcellerna är känsliga för skador så det rekommenderas att teckna ett årligt 

serviceavtal med solcellsleverantören alternativt ett annat företag med 

solexpertis. För optimal elproduktion behövs det att se över 

solcellsanläggningarna löpande och genomföra underhåll vid behov. Oftast 

räcker en kontroll från marken, men en noggrann årlig undersökning måste göras 

för att bibehålla den goda effektiviteten och den förväntade el produktiviteten. 

Kontrollen utförs inte bara för att upprätthålla effektiviteten hos solpaneler, utan 

också för elsäkerheten. Bränder kan uppstå vid felaktig anslutning eller skador 

på solcellsledningar. Den årliga kontrollen bör genomföras på våren efter att 

snön har smält. Denna årliga kontroll uppdelat i två huvuddelar, nämligen 

kontrollen av solcellspaneler och kontrollen av elinstallation [17]. 

Kontroll av solcellspaneler 

• Att titta från marken efter synliga skador på solcellspanelerna. 

Figur 3.10: Kort och lång solcellsklämmare [Bilden är erhållen av Van Der 

Valk Solar Systems med tillstånd, 13]. 
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• Att kontrollera om det här blivit missfärgningar på solcellspaneler 

vilket kan uppstå på grund av höga belastningar såsom snö. 

• Att kontrollera effektiviteten hos växelriktarna regelbundet. 

• En digital uppföljning av solcellsanläggningens produktion kan göras 

för att se till att anläggningarna producerar den förväntade 

elproduktionen. 

• Att skotta bort snö från solcellerna på vintern för att förhindra inte 

solstrålning. 

• Kontrollera att vatten inte läcker in till takkonstruktionen [17]. 

Kontroll av elinstallation 

• Att kontrollera att kablarna är i gott skick. 

• Att kontrollera att kablarna inte ligger mot vassa kanter och att kablarna 

är fridfulla från skador. 

• Att mätta temperaturen på kopplingspunkter för att förhindra bränder 

som kan förekomma på grund av höga solinstrålningar. 

• Fukt kan förekomma i några komponenter och därför kontrolleras att 

elinstallationerna är skyddade mot fukt [17]. 
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4. UTFÖRANDE OCH RESULTAT AV 

INVESTERINGENS BERÄKNINGAR 

4.1 Beräknings avgränsningar 

4.1.1 Energiskatt för solenergianläggning över 500 kW 

Brf Gräslöken måste registrera sig hos Skatteverket som elproducenter om 

solcellsanläggningar är mer än 500 kW i installerad effekt. Skulle 

bostadsrättsföreningen installera mer än 500 kW solcellsanläggningar så är solel 

från anläggningarna skattepliktiga med full energiskatt, där solskatt är för 

närvarande på 0,6 öre/kWh, enligt Skatteverket. I bostadsrättsföreningen finns 

takytor för att installera flera solcellsanläggningar med en sammanlagd effekt 

över 500 kW. Det avgränsas till max 499 kW installerad effekt motsvarande 

cirka 2500 m2 av solcellsanläggningars yta, för att föreningen anses som helt 

befriade från energiskatt [18]. 
 

4.1.2 Användnings andel av den producerade elen 

Solcellsanläggningar har dimensionerats så att 80–90 % av den producerade 

solelen skall användas direkt. Användningen av el i bostadshusen är som lägst 

under sommar, därmed produktiviteten blir högre än vad det behövs under soliga 

sommardagar. Ellagringsbatterier är dyra och upptar stor plats, därför att 

överskottselen som produceras på sommaren säljas till Vattenfall direkt. Detta 

ger generellt en god lönsamhet då kostnaden för att köpa el är ungefär dubbelt 

så stor som intäkten för såld el. 
 

4.1.3 Val av takobjektet  

Solcellsanläggningar skall installeras på 56 bostadshus för att inte gå över 499 

kW, varav fem bostadshus även försörjer servicehusen. Anledningen till detta är 

att undvika användning av olika monteringsmetoder, vilket kan medföra en 

ökning av investeringskostnaden. Solcellsmonteringssystem för platt tak är 

dyrare än solcellsmonteringssystem för korrugerat plåtsadeltak. Därför att 

montage av solpaneler på dessa tak, skapar behovet av mer lutning för att uppnå 
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effektivitet. Vidare i sin tur behövs det flera installations komponenter såsom 

fästplattor som är ganska dyra, vilket leder till ökade kostnader, hävdar D. 

Attrell. 

 

4.1.4 Val av monteringssystem 

Solcellsanläggningarna skall monteras med hjälp av plåtskruv samt 

kortskenorssystem. Valet av monteringssystem baserat på möjligheten att 

montera ner takplåten med solcellsanläggning på, se avsnitt 3.1.2. 

 

4.2 Indata för beräkningar 

För att beräkna investeringskostnaden, beaktas byggnadsstorlek som angivits i 

avsnitt 2.1.1 och utöver det används produkterna nedan i tabell 4.1. 

 

Tabell 4.1: Ingående parametrar 

Produkt Fabrikat 

Solcellsmodul Trina Solar TSM DE09.05 400 W 

Vinkel solcellsmodul I takfall 

Växelriktare Sungrow 

Monteringsmetod Plåtskruv med kortskenorssystem 

 

Investeringskostnaden grundar sig till priser från AFRY AB, där gäller att ju 

större solcellsanläggning desto lägre pris per installerad kW. N. Norlander 

bedömer riktpris för en solcellsinstallation mellan 400–500 kWP till 8500 kr/ 

kWP varav 30 % av kostnaden för montering och inkoppling. Priset innefattar 

kostnad för nyckelfärdig anläggning, d.v.s. solcellsmoduler, växelriktare, övrigt 

material och montage. Årsproduktion för 499 kWP solcellsinstallation på 56 

bostadshus beräknas till 402 250 kWh med hjälp av programmet PV-Sol, enligt 

N. Norlander. Nedan redovisas tabell 4.2 som innehåller de ingående parametrar 

för resultatberäkning. El-priser som används i arbetet är det genomsnittliga 

spotpriset på Nordpol under 2021. 
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Tabell 4.2: Ingående parametrar för resultatberäkning, hämtas från AFRY AB 

Totalt värde för egenkonsumerad el [kr / kWh] 1,27 

Totalt värde för såld el [kr / kWh] 0,67  

Andel som används inom Brf [%] 80 % 

Andel som säljas till Vattenfall [%] 20 % 

Antal bostadshus 56 

Degradering av solceller [%] 0,5 % per år 

El-prisökning [%] 3 % per år 

Kalkylränta [%] 5 % 

Ekonomisk livslängd [år] 30 

Storlek solcellsanläggning [kWP] 499  

Solcellsanläggnings yta [m2] 2500  

Årsproduktion [kWh] 402 250  

Kostnad per installerad kW [kr / kWP] 8500  

* kWP – Kilowatt peak där peak står för toppeffekt. 

 

4.3 Beräknad investeringskostnad och återbetalningstid 

4.3.1 Investeringskostnad och återbetalningstid utan hänsyn 

till takbyte 

Investeringskostnad utan hänsyn till takbyte 

Värdet på investeringskostnad beräknas genom att multiplicera 

solcellsanläggningens storlek med kostnad per installerad kW, se ekvation 4.1 

samt tabell 4.3. 

Investeringskostnad = Storlek solcellsanläggningar × Kostnad per installerad 

kW       (4.1) 

där  

Investeringskostnad [kr] 

Storlek solcellsanläggningar [kWP] 

Kostnad per installerad kW [kr / kWP] 
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Tabell 4.3: beräkning av investeringskostnad utan hänsyn till takbyte 

Storlek 

solcellsanläggning 

[kWP] 

Solcellsanläggnings 

yta [m2] 

Kostnad per 

installerad 

kW [kr / kWP] 

Investerings-

kostnad 

 [kr] 

499 2500 8500 4 250 000 

 

Resultaten i tabell 4.3 visar att investeringen utan hänsyn till takbyte kostar 

4 250 000 kr. 

 

Återbetalningstid utan hänsyn till takbyte 

Värdet på återbetalningstid bestäms utifrån hur mycket elkostnad sparas årligen, 

hur stor andel av elens årsproduktion som skall användas direkt i fastigheterna 

och hur stor andel av elens årsproduktion som skall säljas till Vattenfall. För att 

bestämma investeringens återbetalningstid samt bestämma investeringens 

lönsamhet, beräknas följande parametrar: 

A) Besparande elkostnad årligen: den kallas också för kassaflödes intäkter 

och är den årliga avkastningen på investeringen. För att beräkna hur 

mycket elkostnad sparas årligen används ekvationen nedan, se ekvation 

4.2. 

Besparande elkostnad årligen = ∑ [𝟑𝟎
𝒏=𝟏 Elens årsproduktion × α] (4.2) 

där 

Besparande elkostnad årligen [kr / år] 

Elens årsproduktion [kWh] 

α är kassaflödets konstant bildas av några konstanta parametrar och räknas i 

programmet PV-Sol. Parametrarna är: degradering av solceller, el-prisökning, 

andel som använd inom fastigheternas byggnader, andel som säljas till 

Vattenfall, värde för egenkonsumerad el och värde för såld el.   

B) Kassaflödets nuvärde (NPV): jämför ett värde av en investering idag 

jämfört med samma investering i framtiden med beaktande av inflation, 

nominell energiprisökning, degradering och avkastningskrav [19], se 

ekvation 4.3. 
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Kassaflödets nuvärde = ∑
𝐶𝐹 𝑛

(1+𝑟)^𝑛

30
𝑛=1    (4.3) 

där 

Kassaflödets nuvärde [kr] 

CF  är besvarande elkostnad årligen (kassaflöde) [kr] 

r  är kalkylränta [%] 

n  antal år 

C) Internränta (IIR): används för att bestämma den förväntade 

lönsamheten i investeringen [19], se ekvation 4.4. 

NPV = CF0 +  ∑
𝐶𝐹 𝑛

(1+𝐼𝐼𝑅)^𝑛

30
𝑛=1    (4.4) 

där 

NPV  är nettonuvärde [kr] 

CF0  är grundinvestering [kr] 

CF n  är kassaflöde [kr] 

n  antal år 

IIR  Internränta [%] 

D) Kapitalvärde år noll: är differensen mellan kassaflödets nuvärde och 

grundinvesteringen. Förenklat är det den vinst som investeringen innebär 

efter den ekonomiska livslängden samt efter att kalkylräntan är avräknad 

[19], se ekvation 4.5. 

Kapitalvärde år noll = Kassaflödets nuvärde – Grundinvesteringen 

     (4.5) 

där 

Kapitalvärde år 0  [kr] 

Kassaflödets nuvärde  [kr] 

Grundinvesteringen  [kr] 

Tabell 4.4 nedan visar hur investeringskostnaden utan hänsyn till takbyte gradvis 

förändras årligen från negativt till positivt värde medföljd av de årliga 

kassaflödets intäkterna. I år nio representeras den återbetalningstid som en 
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förändring från det negativa investeringsvärdet till det positiva 

investeringsvärdet. 

Tabell 4.4: Detaljerat beräkningsresultat för solcellsanläggningars investering 

utan hänsyn till takbyte 

År Investering [kr] Nuvärde [kr] Kassaflödet 

[kr] 

0 -4 250 000 0 0 

1 -3 781 520 446 172 468 480 

2 -3 311 554 426 273 469 966 

3 -2 840 100 407 261 471 455 

4 -2 367 149 389 097 472 950 

5 -1 892 700 371 743 474 449 

6 -1 416 747 355 164 475 953 

7 - 939 285 339 323 477 462 

8 -460 309 324 189 478 975 

9 20 184 309 731 480 494 

10 502 201 295 917 482 017 

11 985 746 282 719 483 545 

12 1 470 823 270 109 485 078 

13 1 957 440 258 063 486 615 

14 2 445 597 246 553 488 158 

15 2 935 302 235 557 489 705 

16 3 426 560 225 051 491 258 

17 3 919 375 215 014 492 815 

18 4 413 752 205 424 494 377 

19 4 909 697 196 262 495 945 

20 5 407 213 187 510 497 517 

21 5 906 307 179 146 499 094 

22 6 406 983 171 156 500 676 

23 6 909 246 163 523 502 263 

24 7 413 101 156 229 503 855 

25 7 918 554 149 262 505 452 

26 8 425 608 142 604 507 055 

27 8 934 270 136 244 508 662 

28 9 444 545 130 168 510 275 

29 9 956 437 124 362 511 892 

30 10 469 952 118 816 513 515 
 

Summan                   7 458 638 
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I tabell 4.5 redovisas kapitalvärde år noll som representerar den vinst som 

investeringen innebär efter den ekonomiska livslängden samt efter att 

kalkylräntan är avräknad. Internräntan är betydlig högre än kalkylräntan som 

används i beräkningarna som är 5 %, vilket betyder att investeringen är lönsam. 

Resultat i tabell 4.5 fås av följande: 

• Grundinvestering: räknas med hjälp av ekvation 4.1. 

• Kassaflödets nuvärde: räknas med hjälp av ekvation 4.3. 

• Kapitalvärde år 0: räknas med hjälp av ekvation 4.5. 

• Internränta: räknas med hjälp av ekvation 4.4.  

Tabell 4.5: Investeringsresultat för solcellsanläggningarna utan hänsyn till 

takbyte. 

Resultat Värde 

Grundinvestering [kr] 4 250 000 

Kassaflödets nuvärde [kr] 7 458 638 

Kapitalvärde år 0 [kr] 3 208 638 

Internränta [%] 10,78 % 

 

Baserad på det detaljerat beräkningsresultat på tabell 4.4 ritas diagram 4.1 som 

visar värdet på återbetalningstiden utan hänsyn till takbyte. 

Diagram 4.1: Kassaflödets analys för investeringen utan hänsyn till takbyte. 
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Diagrammets tolkning visar att återbetalningstid för investeringen utan hänsyn 

till takbyte är ca nio år.  

 

4.3.2 Investeringskostnad och återbetalningstid med hänsyn 

till takbyte 
 

Investeringskostnad med hänsyn till takbyte 

På grund av behovet till takbyte ökar investeringskostnad. Anledningen till 

ökningen är att solcellsanläggningarna behöver monteras ner och tillbaka vid 

takbytet. Därför är den ökningen av investeringskostnaden endast kostanden för 

att montera av och på solcellsanläggningarna. Därtill kommer kostanden för 

anläggningskomponenter som inte kan återbrukas. D. Attrell hävdar att nästan 

alla komponenter i plåtskruv monteringsmetod kan återanvändas utan elkablar 

samt skruvar. Både kostnaderna för material som inte kan återanvändas och för 

arbetskraft utgör cirka 15 % av kostnaden för den totala investeringen, enligt D. 

Attrell. Den ytterligare kostnaden skall betalas om 10 år efter investerings 

startdatum samtidigt med takbyte vid renoveringens plan. Då blir den totala 

investeringskostnaden med hänsyn till takbyte: 

4 250 000 × 1,15 = 4 887 500 kr 

 

Återbetalningstid med hänsyn till takbyte 

Värdet på återbetalningstid bestäms på samma sätt i avsnitt 4.3.1 med hänsyn till 

ökningen i investeringskostnad. 

          Tabell 4.6 nedan visar hur investeringskostnaden med hänsyn till takbyte 

gradvis förändras årligen från negativt till positivt värde medföljd av de årliga 

kassaflödets intäkterna. I år 10 representeras den återbetalningstid som en 

förändring från det negativa investeringsvärdet till det positiva 

investeringsvärdet. Summan av kassaflödets nuvärde förändras inte eftersom det 

inte är relaterat till grundinvesteringskostnad. 
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Tabell 4.6: Detaljerat beräkningsresultat för solcellsanläggningars investering 

med hänsyn till takbyte. 

År Investering [kr] Nuvärde [kr] Kassaflödet 

[kr] 

0 -4 250 000 0 0 

1 -3 781 520 446 172 468 480 

2 -3 311 554 426 273 469 966 

3 -2 840 100 407 261 471 455 

4 -2 367 150 389 097 472 950 

5 -1 892 700 371 743 474 449 

6 -1 416 747 355 164 475 953 

7 -939 285 339 323 477 462 

8 -460 310 324 189 478 975 

9 20 184 309 731 480 494 

10 -135 299 295 917 482 017 

11 348 246 282 719 483 545 

12 833 323 270 109 485 078 

13 1 319 940 258 063 486 615 

14 1 808 097 246 553 488 158 

15 2 297 802 235 557 489 705 

16 2 789 060 225 051 491 258 

17 3 281 875 215 014 492 815 

18 3 776 252 205 424 494 377 

19 4 272 197 196 262 495 945 

20 4 769 713 187 509 497 517 

21 5 268 807 179 146 499 094 

22 5 769 483 171 156 500 676 

23 6 271 746 163 522 502 263 

24 6 775 601 156 229 503 855 

25 7 281 054 149 262 505 452 

26 7 788 108 142 604 507 055 

27 8 296 770 136 244 508 662 

28 8 807 045 130 169 510 275 

29 9 318 937 124 362 511 892 

30 9 832 452 118 816 513 515 
 

Summan                    7 458 638 
 

 

Resultatet i tabell 4.7 nedan visar att kapitalvärde år 0 skall ha ett värde på ca 

2,6 mnkr efter den ekonomiska livslängden. Kapitalvärdet sänks medföljd av 
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ökningen av grundinvesteringskostnad. Internräntan är betydlig högre än 

kalkylräntan som används i beräkningarna som är 5 %, vilket betyder att 

investeringen är lönsam. Resultat i tabell 4.7 fås av följande med avseende på 

ökningen i investeringskostnad till följd av extra kostnaden för återmonteringen 

av solcellsanläggningarna vid takbytet: 

• Grundinvestering: räknas med hjälp av ekvation 4.1. 

• Kassaflödets nuvärde: räknas med hjälp av ekvation 4.3. 

• Kapitalvärde år 0: räknas med hjälp av ekvation 4.5. 

• Internränta: räknas med hjälp av ekvation 4.4. 

Tabell 4.7: Investeringsresultat för solcellsanläggningarna med hänsyn till 

takbyte 

 

 

 

 

 

 

 

Värdet på återbetalningstiden utan hänsyn till takbyte fås från diagram 4.2 nedan 

som ritas utifrån det detaljerat beräkningsresultat på tabell 4.6. 

Diagram 4.2: Kassaflödets analys för investeringen med hänsyn till takbyte. 

Resultat Värde 

Investering [kr] 4 887 500 

Kassaflödets nuvärde [kr] 7 458 638 

Kapitalvärde år 0 [kr] 2 571 138 

Internränta [%] 10,1 % 
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Från diagram 4.2 tolkas att värdet på återbetalningstid för investeringen med 

hänsyn till takbyte är cirka 10,2 år. Anledningen till avvikelsen år 10 i 

diagrammet är ett resultat av återmontering för solcellsanläggningarna vid 

takbyte som skall ske år 2032. 

 

4.4 Summering av beräkningsresultat 

För att jämföra hur investeringskostnaden och lönsamheten skiljer sig med 

avseende på både fall, det vill säga utan hänsyn till takbyte och med hänsyn till 

takbyte, summeras de resultaten för både fallen i tabell 4.8 nedan. Fall 1 

representerar beräkningsresultat utan hänsyn till takbyte, medan fall 2 

representerar beräkningsresultat med hänsyn till takbyte. 

 

Tabell 4.8: Summering av beräkningsresultat 

Resultat Fall 1 Fall 2 

Investeringskostnad [kr] 4 250 000 4 887 500 

Kassaflödets nuvärde [kr] 7 458 638 7 458 638 

Kapitalvärde år 0 [kr] 3 208 638 2 571 138 

Internränta [%] 10,78 % 10,1 % 

Återbetalningstid [år] 9 10,2 

 

I syftet med jämförelse mellan fall ett och fall 1 så är investeringen i både fall 

lönsam, eftersom kapitalvärde år 0 är positivt och internräntan är högre än 

kalkylräntan på både fallen. Det kan poängteras att investeringen är något mindre 

lönsam i fall 2, därför att investeringskostnaden är något större. Den extra 

kostnaden för investeringen orsakas av återmonteringskostnad av 

solcellsanläggningarna vid takbytet. Detta leder i sin tur till mindre internräntan 

samt mindre lönsamhet. Fördjupad analys och diskussion om investeringens 

lönsamhet återfinns i kapital fem.  
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5. ANALYS OCH DISKUSSION 
 

5.1 Analys av monteringssystem 
 

5.1.1 Korrugerat plåtsadeltak 

Det är tekniskt möjligt att installera solcellsanläggningar på bostadshusen 

antingen med stockskruv eller med plåtskruv. Plåtskruvens infästningssystem 

kopplar in solcellsanläggningen till endast takplåten, se figur 3.3. Detta 

infästningssystem gör att byta takreglar underifrån takplåten är en möjlig lösning 

för bostadsrättsföreningen i framtiden, utan att behöva montera ner 

solcellsanläggningen vid takbytet. Det som ökar möjligheten är att takplåten i 

byggnaderna har längre livslängd än takreglarna. Däremot gäller plåtskruvens 

infästningssystem endast en takplåt som har tillräcklig hållfasthet, eftersom hela 

den ytterligare lasten från solcellsanläggningarna vilar bara på plåten utan 

takreglarna. 

          När det gäller denna typ av takfästessystem så är den praktisk vid de två 

olika fallen av takbyte. De fallen är bland annat att byta takplåten samtidigt med 

takreglarna eller att byta bara takreglarna.  Därigenom kan 

solcellsanläggningarna stå kvar på plåten vid ensamt byte av takreglarna. Mot 

bakgrund av byte av både takreglarna och takplåten samtidigt så bör 

solcellsanläggningarna monteras ner och tillbaka under bytesprocessen. Den 

andra typen av takfästessystem är stockskruv som har inte något krav på 

takplåten, eftersom solcellsanläggningarna fäster sig på takreglarna igenom 

takplåten. 

          Den andra delen av monteringssystem på korrugerat plåtsadeltak är 

solcellsskenor som delas till kortskenorssystem och långskenorssystem. I 

jämförelse mellan solcellsskenors system, är kortskenorssystemet mer praktiskt 

än långskenorssystemet om takplåten ska behållas längre tid än takreglarna. 

Anledningen till detta är att korta skenor kan kvarstå på plåten när plåten 

monteras ner och tillbaka vid takbytet. I samband med att byta hela 

takkonstruktionen, vilket innefattar takplåten och takreglarna, så skiljer 
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skenorssystem inte sig. Emellertid monteras hela solcellsanläggningarna ner från 

det gamla taket och tillbaka på det nya taket. 
 

5.1.2 Platt tak 

Ballastsystemet är något mer flexibelt än fästplattors system för platta tak 

gällande återmonteringen av solcellsanläggningarna vid takbytet. 

Solcellsanläggningar i ett ballastsystem är inte direkt kopplat till taket, utan att 

det är enbart extra laster som vilar på solcellsskenor för att hålla 

solcellsanläggningen mot vindkraften. Takets tätskikt penetreras inte i den typen 

av monteringssystem. Ballastsystemet kräver ett tak som är i gott skick då taket 

måste klara av den ytterligare lasten av ballasten som vilar på taket. 

          Fästplattors system är en effektiv lösning när taket inte behöver monteras 

under solcellernas livslängd, eftersom fästplattors system inte påverkas av 

expansion på grund av värme eller kontraktion på grund av kyla. Fästplattors 

system tillägger inte stor last på taket, men det är något dyrare jämfört med 

ballastssystemet. 

 

5.2 Analys av underhåll och kontroll av solceller 

Underhåll och elsäkerhets kontroll av solceller skiljer inte sig beroende på vilken 

typ av solcellsmonteringssystem som finns. De är inte heller beroende på 

takutformning, eftersom en kontroll räcker oftast från marken. Oavsett typ av 

solpaneler och deras olika typer av infästningssystem måste en noggrann årlig 

besiktning utföras, för att säkerställa att hög kvalitet upprätthålls. Den årliga 

kontrollen bidrar i hög grad till att förebygga bränder som kan uppstå vid 

felaktiga elanslutningar eller vid skador på elkablar. 

 

5.3 Analys av investeringskostnad och återbetalningstid 

Investeringskostnader och lönsamhetens studie har avgränsats efter resultaten av 

monteringssystemets studie, elanvändning inom fastigheterna och energiskatt av 

solenergianläggningarna. Solcellsanläggningarna har dimensionerats till 499 

kW installerad effekt vilket motsvarar 2500 m2 av solcellsanläggningars yta. 

Solcellsanläggningarna har även dimensionerats så att 80–90 % av den 
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producerade solelen skall användas direkt inom fastigheterna och överslottselen 

skall säljas till Vattenfall. Vid valet av tak som solcellsanläggningarna ska 

installeras på, valdes de korrugerade plåtsadeltak på 56 bostadshus, varav 5 

bostadshus även försörjer servicehusen. Utförande av installationen skall 

genomföras med hjälp av plåtskruvens infästningssystem kombinerat med 

kortskenorssystem. 

          Beräkningsresultat pekar på en fördelaktig lönsam investering för Brf 

Gräslöken. Bostadsrättsföreningens förmåga att betala investeringskostnad utan 

behov av banklån ökar lönsamheten. Detta beror på att föreningen kommer att 

utesluta den ränta som kommer att resultera i behovet av banklån. 

Investeringsavkastningar skall leda till en ökning av kapitalrörelse, vilket leder 

till en ökning av Brf Gräslökens tillgångar och totala omsättning. Att öka 

storleken på den totala omsättningen underlättar möjligheten att låna från banker 

ifall bostadsrättföreningen skall behöva det vid renoveringsplanen år 2032. 

          Det rekommenderas att installera solcellsanläggningarna enbart på 

korrugerat plåtsadeltak med ett monteringssystem som innefattar plåtskruvens 

infästningssystem kombinerat med kortskenorssystem. Genom att använda 

denna typ av monteringssystem minskas de extra kostnader för återmontering av 

solcellsanläggningarna vid takbytet, vilket gör att återbetalningstiden inte ändras 

på grund av takbytet. 

          Det som stöder beslutet att investeringen är lönsam, är att internräntan är 

betydlig högre än kalkylräntan. Kalkylräntan som används i beräkningarna är 5 

% medan värdet på internräntan som fås av beräkningsresultat utan hänsyn till 

takbytet är 10,78 %, respektive 10,1 % med hänsyn till takbytet. Skillnaden 

mellan de två värdena är ett resultat av den ökade investeringskostnaden. 

Ökningen av investeringskostnaden grundar sig till behov av att montera ner och 

tillbaka solcellsanläggningarna vid takbytet.  

Ytterligare parameter som stöder beslutet att investeringen är lönsam är 

kassaflödets nuvärde. Beräkningsresultat visar att kassaflödets nuvärde är högre 

än investeringskostnad, där den totala investeringskostnaden utan hänsyn till 

takbyte är 4 250 000 kr medan kassaflödets nuvärde är ca 7 460 000 kr. 
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Differensen mellan investeringskostnad och kassaflödets nuvärde kallas för 

nettovärde eller kapitalvärde år 0. Investeringen anses lönsam när nettovärdet är 

positivt. Nettovärdet är positivt i de två investeringsfallen, vilka är investering 

med hänsyn till takbytet och investering utan hänsyn till takbytet. I första fallet 

är nettovärdet ca 3 210 000 kr medan i andra fallet är nettovärdet ca 2 571 000 

kr. Det noteras att nettovärdet sjunker till följd av ökningen av 

investeringskostnad. Det förväntades att få lägre lönsamhet, men investeringen 

är fortfarande lönsam. 

          Återbetalningstid påverkas också av ökningen i investeringskostnaden, 

eftersom den ökar från ca 9 år till ca 10,2 år. Återmonteringskostnaden av 

solcellsanläggningarna orsakar ökningen i investeringskostnaden, vilken skall 

betalas om 10 år efter investeringsstartdatumet samtidigt med takbyte vid 

renoveringsplanen år 2032.  
 

5.4 Känslighetsanalys av återbetalningstid 

Lönsamheten och återbetalningstid är starkt beroende av elpriserna. Ändrade 

elpriser leder i sin tur till en förändring av internräntan, nettovärdet och 

återbetalningstiden. Ett höjt spotpris orsakar högre lönsamhet och kortare 

återbetalningstid, tvärtom leder ett sänkt spotpris till lägre lönsamhet samt att 

återbetalningstid förlängs. För att analysera hur återbetalningstiden påverkas av 

ett varierande elpris har en känslighetsanalys utförts. Det genomsnittliga 

spotpriset på Nordpol som används i beräkningarna var under 2021 0,67 kr/kWh, 

men har varierat kraftigt sedan september 2021. En känslighetsanalys utförs med 

ett elpris 20 % högre och lägre än snittpris för 2021, d.v.s. 0,8 kr/kWh och 0,54 

kr/ kWh respektive. Resultatet av känslighetsanalysen presenteras nedan i tabell 

5.1, där fall 1 representerar beräkningsresultat utan hänsyn till takbyte, medan 

fall 2 representerar beräkningsresultat med hänsyn till takbyte. 
 

Tabell 5.1: Känslighetsanalys, med 20 % högre och lägre elpris 

Fall Elpris 

[kr/kWh] 

Återbetalningstid 

[år] 

Internränta 

[%] 

Fall 1 0,80 7,9 12,4 % 
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Fall 1 0,54 9,9 9,6 % 

Fall 2 0,80 8,9 11,3 % 

Fall 2 0,54 11,1 8,9 % 

 

Resultat i tabell 5.1 visar att återbetalningstiden ifall 2 blir som lägst 8,9 år och 

som högst 11,1 år. Även med 20 % lägre elpris så är investeringen fortfarande 

lönsam, där det lägsta värdet på internränta är 8,9 % vilket fortfarande är större 

än kalkylräntan som är 5 %. 
 

5.5 Diskussion om felkällor 
 

5.5.1 Indata 

I beräkningsresultat av investeringskostnad är kostnad per installerad kW av stor 

vikt då det kan leda till avsevärda skillnader i grundinvesteringskostnad. I arbetet 

har indata från AFRY använts. När en liten förändring av priset på en installerad 

kW sker, medför betydande förändringar i den totala investeringskostnaden. 

Priserna på solpaneler har minskat avsevärt över tid och priserna förändras 

fortfarande successivt. Det förväntas att priserna på solpaneler kommer att 

fortsätta att sjunka anledning till den ökade konkurrensen mellan solcells 

leverantörer. Minskning av priset på solpaneler ger lägre investeringskostnad 

och ökar lönsamheten. 
 

5.5.2 PV-Sol 

I uppsatsen har programmet PV-Sol använts för att kunna beräkna den totala 

elproduktionen för de föreslagna solcellsanläggningar under deras ekonomiska 

livslängder vilka är 30 år. Men elens produktivitet hos solpaneler kan förändras 

på grund av den märkbara klimatförändringen som sker i hela världen. Dock 

ökar produktiviteten till följd av ökningen av antalet soltimmar och tvärtom. 

          Den årliga produktiviteten påverkas också av solpanelernas effektivitet. I 

beräkningarna beaktas den årliga degraderingen av solceller som har ett värde 

på 0,5 % i år. Procentandelen kan öka vid sämre periodiskt underhåll, eftersom 

konditionen på anslutningskablarna kan försämras under åren. Därför 
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rekommenderas en noggrann årskontroll för solcellsanläggningarna och deras 

effektivitet. 
 

5.5.3 Elpriser 

Elpriserna har en betydande inverkan på lönsamheten och återbetalningstiden. 

Som indata har det genomsnittliga spotpriset på Nordpol under 2021 använts. 

Men under september år 2021 steg dock elpriserna kraftigt och priserna stiger 

fortfarande gradvis. Den fortsatta höjningen av elpriserna medför högre 

nettovärde och ökar lönsamheten, vilket i sin tur resulteras en kortare 

återbetalningstid. Därför genomförs en känslighetsanalys som diskuterarar de 

varierande elpriserna, se avsnitt 5.4. 
 

5.5.4 Intervjustudiens validitet 

I intervjustudien ställdes liknande öppna frågor för att alla respondenter får 

samma frågor och kan fritt utveckla sina svar. Respondenterna är sakkunniga 

individer inom solcellsarbetsområdet och är av olika roller och erfarenheter. Alla 

fyra respondenterna har gett liknande svar angående deras arbetssätt och vilka 

typer av solcellsmonteringssystem de använder, förutom att priserna på 

färdignyckel installerad effekt kW var nästintill lika. Liknande svar ökar 

trovärdigheten för den intervjustudien som gjordes. Ju fler respondenter som 

deltar i intervjustudien desto mer typer av solcellsmonteringssystem tas i 

beaktande. Svaren om typer av monteringssystemen, deras tekniska egenskaper 

och kostnaden per installerad effekt kW kan variera beroende på leverantörens 

arbetssätt. Det kan vara att andra solcellsleverantörer har olika typer av 

solcellsmonteringssystem som mer lämpliga till respektive tak som finns inom 

Brf Gräslöken. Eftersom respondenterna är från olika arbetsroller samt olika 

erfarenheter, vinklade de sina svar till följd av deras egna synvinklar. 

Intervjustudien anses väsentligt trovärdig på grund av respondenters olika 

bakgrund men ändå de angett liknande svar.   
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6. SLUTSATS 

Sverige har ett energipolitiks mål som är att år 2040 ska Sverige ha 100 % 

förnybar elproduktion, där målet kan uppnås genom en ökad användning av 

solceller. Idag står solenergi för mindre än 1 % av Sveriges totala elproduktion. 

Bristen i användning av solceller orsakas av behovet för takbyte eller att taket 

har hälften av sin livslängd kvar. Därför undviker fastighetsägare att installera 

solceller när taket ska bytas ut snart, fast de vill installera solcellerna samtidigt 

med takbytet. Målet med arbetet är att visa möjligheter att öka en effektiv 

användning av solceller därmed en ökning av förnybar energianvändning. 

          Brf Gräslöken är en av de bostadsrättföreningar som funderar på om det 

är lönsamt att installera solceller på sina tak som ska bytas ut inom 10–15 år, 

eftersom de har en renoveringsplan som inkluderar takbyte år 2032. I 

bostadsrättsföreningen finns två olika typer av tak på respektive hus och de två 

typerna av tak är korrugerat plåtsadeltak och låglutande platt tak. 

          Resultaten av studien visar på goda möjligheter för bostadsrättsföreningen 

att investera i en solcellsanläggning, både ur ett ekonomiskt och 

byggnadstekniskt perspektiv. 

          Monteringssystemets studie har visat att installera solcellsanläggningarna 

endast på korrugerat plåtsadeltak med plåtskruvens infästningssystem 

kombinerat med korta skenor är mest lämpligt. Anledningen till detta är att 

denna lösning möjliggör att byta taket underifrån utan att montera ner 

solcellsanläggningarna, vilket minskar de extra kostnader för återmontering av 

solcellsanläggningarna. 

          Investeringskostnader och lönsamhetens studie pekar på en fördelaktig 

lönsam investering för bostadsrättsföreningen. Även vid behovet av 

återmontering av solcellsanläggningarna eller om elpriserna sänks i framtiden är 

investeringen fortfarande lönsam. Återbetalningstiden ökar från ca nio år till ca 

10,2 år om solcellspanelerna behöver monteras ner och tillbaka vid takbytet. 

Slutsatser från denna uppsats redogörs i form av svar på frågeställningarna som 

återfinns i kapitel 1, se avsnitt 1.4. Detta arbete visar att: 



                                                                                                                         Kap 6. Slutsats 
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• Typen av solcellinfästning som passar bäst ur både byggnadstekniskt och 

ekonomiskt perspektiv för korrugerat plåtsadeltak är plåtskruvens 

infästningssystem kombinerat med kortskenorssystem, respektive ett 

ballastsystem på platta tak. Dock kan solcellsanläggningarna installeras 

enbart på korrugerat plåtsadeltak baserad på de beräknings 

avgränsningarna som återfinns i avsnitt 4.1. 

• Återbetalningstiden ökar från ca nio år till ca 10,2 år om 

solcellspanelerna behöver monteras ner och tillbaka vid takbytet.   

          Investering i form av solcellsanläggning med en förnybar 

energiförsörjning bidrar till att fastigheterna utvecklas mot de nationella 

hållbarhetsmålen. 
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7. FORTSATTA STUDIER 

Eftersom uppsatsen är begränsad till de två typer av tak som finns i Brf 

Gräslöken så kan ett kompletterande arbete utforska ytterligare typer av tak och 

dess anpassande solcellsinfästningar. 

          Arbetet tar inte hänsyn till utförande av takbyte och därför kan 

utredningen utökas genom att undersöka hur takbytet kan utföras på ett lämpligt 

sätt i samband med solcellsanläggningar. 

          En utökad investeringsberäkning med fler parametrar skull ge ett större 

underlag för framtida lönsamhetsanalyser, såsom skuggningsfaktor. 

Lönsamhetsanalysen kan genomföras för en större solcellsanläggning med mer 

än 500 kW installerad effekt, vilket leder till en ökad elproduktion samt att den 

berörda parten blir skattepliktig.   
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BILAGOR 
 

Bilaga 1: Kontroll av takkonstruktion i Frame Analysis. 
 

Bilaga1.1: Kontroll av takbalkar i Frame Analysis. 

 

 

 

 

 

Bilaga 1.1: Visar att tak balkar kan klara av den extra lasten från 

solcellsanläggning på 0,20 kN/m2. I simuleringen används C20 tak balkar med 

CC-avstånd 1200 mm och en utbred last som motsvarar solcellsanläggnings 

vikt på korrugerat plåtsadeltak. 

 

Grön färg visar att balkar klarar av den 

extra lasten från solcellsanläggning 

C20 träbalkar med 

1200mm CC-avstånd   

B1.1 
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Bilaga 1.2: Kontroll av takplåten i Frame Analysis. 

 

 

 

 

Bilaga 1.2: Visar momentkraft från solcellsanläggning på takplåten, där högsta 

momentet är cirka 1,330 kNm. 0,65 mm korrugerat takplåten som klarar av 

extra last upp till 0,20 kNm. 

Högsta momentkraft 

från solcellsanläggning 

på takplåten 1,33 kNm.  
0,65mm korrugerat plåten 

som klarar av den extra 

last upp till 0,20 kNm2 
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Bilaga 1.3: Kontroll av servicehustak i Frame Analysis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1.3 Visar att servicehus taket klarar av lasten från solcellsanläggning 

(Ballastsystem). I simuleringen används C16 trä takkonstruktion och en utbred 

last (0,50 KN/m2) som motsvarar solcellsanläggning på platt tak. 

Grön färg visar att takkonstruktionen 

klarar av den extra lasten från 

solcellsanläggning (0,50 kN/m2) 
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Bilaga 2: Intervjufrågor 

 

Inledande frågor: 

Erfarenhet i solcellsarbetsområde? 

Erfarenhet i byggbranschen?  

Vad är din roll i företaget du jobbar med? 

Har du jobbat på andra solcells entreprenörer? 

Om ja, upplever du någon skillnad i deras arbetssätt angående olika typer av 

monteringssystem? 

• Vilka monteringssystem brukar ni använda med avseende på korrugerat 

plåtsadeltak med lutning på ca 13°? 

• Vilka monteringssystem brukar ni använda med avseende på platt 

papptak med lutning på ca 5°? 

• Vilka tekniska förutsättningar finns hos de olika typer av 

monteringssystem med hänsyn till behovet av takbyte? 

• Hur skiljer sig kostnaderna hos de olika typerna av monteringssystem 

och vad kostar en nyckelfärdig anläggning för installerad effekt kW? 

• Hur stor andel av investeringen utgör själva monteringen? 

• Hur påverkar det återbetalningstiden om man behöver montera ned och 

tillbaka solcellspanelerna vid takbyte? 

• Finns det solcellspaneler och fästen som är mer lämpade för ned- och 

återmontering? 

• Vilka monteringskomponenter har möjlighet att återanvändas? 
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