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Abstract

Examination of the solar power potential for golf clubs
in Sweden

Jonas Larsson

Photovoltaic Systems in Sweden has long 
been heavily dependent on subsidies and 
grants to bring in a profit for the 
investor. Production of excess 
electricity is a major reason for this 
as the compensation for excess 
electricity today is low. However, there 
are businesses that have an electricity 
need that are particularly suitable for 
solar electricity. These businesses have 
an electricity demand when the sun 
shines the brightest and if the 
Photovoltaic System is properly scaled, 
the excess electricity can be minimized. 
A golf club is that kind of a business 
and this thesis aims to examinate the 
solar power potential for golf 
businesses in Sweden.

Nine golf clubs was selected from 
different locations in Sweden. The load 
profiles from these golf clubs was 
simulated in the software HOMER against 
solar radiation data from each site. The 
system sizes that produces 5% excess 
electricity was calculated for each 
club. Finally the profitability for 
these systems was evaluated.

The result shows that the golf clubs in 
Sweden can make profitable investments 
in PV systems without subsidies and 
grants. When the excess production is 
allowed to be 5% of the total 
production, solar electricity covers 
about 20 % of the yearly electricity 
need. For many of the clubs, the net 
present value is greater than the 
investment after 40 years. This means 
that the investment has more than 
doubled its value. Production price will 
be about 80 Swedish cents per kWh and 
the payback time is estimated to be 18 
years.
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Sammanfattning 
Sveriges energisystem står inför en förändring. Enligt dagens miljöpolitik ska förnybara energikällor 

som vindkraft, bioenergi och solenergi på sikt ersätta kärnkraft och fossila energikällor. Solel står idag 

för en nästan obefintlig del av den svenska elmixen vilket främst beror på att priserna på 

solcellssystem tidigare har varit för höga. Höga subventioner har varit nödvändiga för att en 

investering inte ska innebära en förlust. Idag har systempriserna sjunkit till en nivå där en ekonomisk 

vinst är möjlig även utan subventioner. En förutsättning för en ekonomisk vinst är att solcellerna 

integreras på rätt sätt i verksamheten.    

För att en investering i ett solcellssystem ska vara ekonomiskt lönsam utan subventioner krävs det att 

producenten själv konsumerar den producerade elen. Det beror på att ersättningen för 

överproducerad el, så kallad överskottsel, i dagsläget inte motsvarar lönsamheten som uppstår då 

elen konsumeras av verksamheten själv. För att kunna få en låg andel överskottsel i produktionen 

krävs det att verksamheten i fråga har ett elbehov vid den tid då solcellerna producerar el, alltså då 

solen skiner som starkast. Examensarbetet är inriktat mot att studera verksamheter som, till skillnad 

från en normal villa, har ett elbehov under dagtid och under sommarhalvåret. En golfverksamhet har 

ett sådant elbehov och dessutom finns det stora markytor och flera byggnader i verksamheten, vilket 

är ett stort plus vid installation av solceller. Det fördelaktiga elbehovet medför att relativt stora 

solcellsanläggningar kan integreras i golfverksamheterna utan att det produceras för mycket 

överskottsel.  

För att bestämma golfverksamheters lämplighet för solelsproduktion i Sverige har 9 golfklubbars 

elbehov analyserats mot solinstrålningsdata från respektive plats. De nio klubbarna är valda från 

olika delar av landet för att påvisa skillnader i produktion och lönsamhet beroende på lokalisation. 

För varje golfklubb framtogs systemstorlekar som producerar omkring 5 % respektive 10 % 

överskottsel per år. I rapporten presenteras huvudsakligen resultaten för systemstorlekar med 5 % 

överskottsel eftersom en sådan mängd anses vara försumbar. Ekonomin för de framtagna systemen 

analyserades och presenteras i form av nettonuvärde vid livslängdens slut, produktionspris samt 

återbetalningstid. 

Resultaten från undersökningen visar att golfverksamheter i Sverige kan göra lönsamma 

investeringar i solcellssystem även utan subventioner eller bidrag. För många klubbar är 

nettonuvärdet större än investeringen efter 40 år, vilket innebär att investeringen har mer än 

dubblerat sitt värde. Produktionspriset hamnar på runt 80 öre per kWh och återbetalningstiden blir 

omkring 18 år. Med investeringsstöd är nettonuvärdet större än investeringen redan efter 25 år. 

Produktionspriset blir runt 60 öre per kWh och återbetalningstiden sjunker till omkring 10 år.  

Att göra en investering i solceller innebär inte bara en ekonomisk lönsamhet för investeraren. En 

investering medför också positiva fördelar för miljön då solceller producerar förnybar el. Stora delar 

av världen arbetar idag aktivt för att få in mer förnybar el i energisystemet. Sverige har som mål att 

50 % av energianvändningen i Sverige ska försörjas av förnybara energikällor år 2020. Idag är drygt 

40 % av energiförsörjningen förnybar, vilket innebär att det återstår en del arbete tills målet är 

uppfyllt. Om golfklubbar i Sverige utnyttjar sitt fördelaktiga elbehov och investerar i solceller kan de 

bidra till att målet uppnås samtidigt som de gör en god ekonomisk affär. Därför rekommenderas det 

att Sveriges golfklubbar ser över sina möjligheter att integrera solcellsystem i sina verksamheter.   



Exekutiv sammanfattning 
Solceller som energikälla har tidigare inte varit ekonomiskt konkurrenskraftig mot andra energikällor 

som exempelvis kärnkraft och vattenkraft. Detta har sin grund i att systempriserna har varit alldeles 

för höga. Subventioner i form av investeringsstöd och andra fördelaktiga erbjudanden från elbolag 

har varit vitala för att intressera allmänheten att investera i solceller. Idag har systempriserna sjunkit 

till en tillräckligt låg nivå varför det går att göra en ekonomisk vinst även utan investeringsbidrag. För 

att det ska vara möjligt måste systemet dock dimensioneras efter verksamhetens elbehov i syfte att 

minimera överskottsproduktion av el. Verksamheter som har ett stort elbehov när solen skiner som 

starkast kan göra extra bra affärer eftersom den ekonomiska vinsten blir större ju större system som 

installeras, förutsatt att produktion av överskottsel hålls låg. 

Studien visar att golfverksamheter i Sverige överlag kan göra goda ekonomiska investeringar i 

solceller. En golfverksamhet är i drift under sommarhalvåret då elproduktionen från solcellerna är 

som störst. Elbehovet är dessutom som störst under dagtid vilket innebär att elbehovet för en 

golfverksamhet följer solinstrålningsintensiteten väldigt bra, både under året samt under dygnet. 

Resultatet från undersökningen visar att golfklubbar i Sverige kan ha omkring 20 procent 

egenproducerad solel i sina verksamheter om andelen överskottsel tillåts vara 5 procent. Detta 

varierar något runt om i landet. Golfklubbar i norra Sverige kan ha mellan 14 och 18 procent solel i 

sina verksamheter medan golfklubbar i mellersta och södra delen av Sverige kan ha mellan 20 och 24 

procent solel i sina verksamheter.  

Ekonomin beror både på hur stor andel solel verksamheten kan konsumera, men framförallt på hur 

mycket sol som strålar in på den plats där systemet ska upprättas. På platser där solinstrålningen är 

drygt 700 kWh/m2 och år, exempelvis i Åre, är investeringen återbetalad efter 25 år och en vinst på 

drygt halva investeringen kan räknas in efter 40 år. På platser där solinstrålningen är runt 1000 

kWh/m2 och år, exempelvis i Barsebäck och Kungsängen, renderar investeringen i en vinst 

motsvarande halva investeringsbeloppet redan efter 25 år och efter 40 år är vinsten uppe i nästan 

1,3 gånger investeringen. Återbetalningstiden blir uppskattningsvis 18 år. 

Skulle ett investeringsstöd på 35 procent av investeringsbeloppet tas med i beräkningarna sjunker 

återbetalningstiden till 14 år för golfklubbar med Åre golfklubbs förutsättningar och till 10 år för 

golfklubbar där förutsättningarna är samma som för Barsebäck och Kungsängen. Investeringsstöd 

leder också till att vinsten blir större.    
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Hur det Svenska energisystemet kommer att vara uppbyggt i framtiden är svårt att förutsäga. Hur det 

kommer att se ut påverkas av de beslut som fattas och det arbete som utförs redan idag. Sverige har 

under en längre tid haft ett bra energisystem som levererar tillförlitlig, tillräcklig och framförallt billig 

el till hela landet. Detta är tack vare de goda möjligheterna till vattenkraft som finns i landet men 

också tack vare kärnkraften. Kärnkraften är dock starkt ifrågasatt i Sverige och i övriga världen. 

Tyskland som exempel har ställt sig helt emot kärnkraft och stängde omedelbart ner sina reaktorer 

efter olyckan i Fukushima. Den stora frågan är då vilken energikälla som ska ersätta kärnkraften i 

Sverige om kärnkraften läggs ner även här. Att ersätta den med fossila bränslen är inte ett alternativ, 

åtminstone inte långsiktligt. Tvärtom ska även de fossila energikällorna fasas ur eftersom Sverige, 

Europa och stora delar av världen i strävar efter är att all framtida energi ska vara förnybar. Att 

ersätta kärnkraft och fossila energikällor med endast intermittenta energikällor som sol- eller 

vindkraft är dock inte så enkelt. Intermittenta energikällor är väderberoende och dess produktion går 

bara delvis att förutsäga. För mycket intermittent elproduktion på ett visst område skulle kunna 

innebära ett problem för elnätets stabilitet på det området. En lösning på ett sådant problem kan 

vara att sprida ut den intermittenta elproduktionen på en större yta. Då skulle produktionstapp 

beroende på mulet- eller vindfritt väder ha mindre påverkan på nätets stabilitet. Med detta som 

grund är det troligt att det framtida svenska energisystemet kommer att vara en mix av flera olika 

energikällor där varje enskild energikälla används på bästa möjliga sätt (Energimyndigheten, 2014).   

Installationen av solceller ökar i Sverige. År 2013 mer än dubblerades den totala installerade effekten 

från nätanslutna system från 16,8 MW till 34,7 MW. Om fristående system räknas med har Sverige en 

installerad effekt från solceller på 43,1 MW vilket motsvarar 0,03 % av Sveriges totala elbehov. Att 

denna siffra är så låg beror dels på att priserna på solcellssystem har varit för höga samt att intresset 

för solceller har varit svagt. Men eftersom systempriserna har sjunkit så pass mycket de senaste 2-3 

åren har intresset också ökat. Nu medför en investering i solceller inte bara ett positivt bidragande 

för miljön utan även en möjlighet till ekonomisk förtjänst (Svensk solenergi, 2014).  

Ett solcellssystem installerat på en villa producerar en hel del el som inte kan användas av villaägaren 

själv eftersom solcellerna producerar el då solen skiner och elbehovet i en villa då är lågt. Elen som 

inte konsumeras av villan skickas ut på elnätet eftersom att lagra denna el i ett batteri inte är 

lönsamt i dagsläget. Det finns en möjlighet att sälja denna överskottsel till någon elleverantör. Ett 

stort överskott medför att lönsamheten i en solcellsanläggning beror till stor del av hur mycket 

pengar som erhålls från försäljningen av överskottselen. Elleverantörerna i Sverige har olika 

erbjudanden när det gäller detta och det finns ingen långsiktlig trygghet för ekonomin i en 

investering eftersom dessa erbjudanden kan ändras från månad till månad (Nyberg, Bernth, 2014). 

Därmed är det bäst att systemen dimensioneras så att i princip all el som produceras kan användas 

direkt av systemägaren. För en vanlig villa skulle ett sådant system bli väldigt litet. Däremot finns det 

verksamheter som har ett stort elbehov när solen skiner. En golfverksamhet har ett stort elbehov 

under sommarhalvåret och dessutom är det en dagdriven verksamhet. Detta medför att solceller är 

intressanta för golfverksamheter.  
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1.2 Syfte 
Syftet med detta projekt är att undersöka solcellspotentialen för golfverksamheter där 

golfverksamheternas lastprofiler bör vara fördelaktiga för solel.  

Syftet med arbetet är att också undersöka om solceller kan konkurera ekonomiskt med andra 

energikällor och på så sett bli en viktig del i det framtida svenska energisystemet.  

1.3 Mål 
Ett mål med detta projekt är att ge Svenska Golfförbundet en rapport som påvisar golfverksamheters 

eventuella lämplighet för solceller både i ett energiperspektiv och i ett ekonomiskt perspektiv. En 

slutsats ska dras om hur mycket solel en golfverksamhet ska kunna producera om överskottet får 

vara omkring 5-10 % av produktionen. 

Ytterligare ett mål är att ge Uppsala Golfklubb ett underlag för beslut om eventuell installation av 

solcellssystem. I detta underlag ska ett antal systemförslag tas fram, både markplacerade och 

takplacerade system, där ekonomin är en viktig parameter. 

1.4 Metod 
I detta avsnitt förklaras vilka metoder som använts för att uppnå projektets olika mål. Först redovisas 

vilka klubbar som ingår i undersökningen. Därefter presenteras metoden som användes för 

energiberäkningarna, ekonomiberäkningarna och känslighetsanalyserna. Till sist presenteras 

metoden som användes för att lösa delprojektet riktat mot Upsala GK. 

 

1.4.1 Medverkande golfklubbar   

Nio golfklubbar togs med i projektet. Dessa nio 

golfklubbar valdes från olika delar av Sverige i syfte 

att påvisa eventuella skillnader i lämplighet 

beroende av lokalisering. Solinstrålningsdata och 

lastprofiler från åren 2011-2013 användes i 

simuleringarna. 

De golfklubbar som ingår är Åre GK, Umeå GK och 

Östersund-Frösö GK från norra Sverige, Gävle GK, 

Upsala GK och Kungsängen GK från mellersta Sverige 

samt Barsebäck GK, Degeberga-Widtsköfle GK och 

Abbekås GK från södra Sverige. Golfklubbarnas 

lokalisering kan skådas i figur 1. 

Samma beräkningar som utfördes för 

golfverksamheterna utfördes också för en typisk 

villa. Dessa resultat presenteras i bilaga 5. 

1.4.2 Energiberäkningar 

I simuleringarna låg tyngdpunkten på att hitta den systemstorlek för varje golfverksamhet där 

omkring 90 – 95 % av den producerade elen kan användas direkt i verksamheten. Överproduktion av 

el som skickas ut på elnätet ska alltså vara maximalt 5 – 10 %. 

Figur 1. De nio aktuella golfklubbarnas lokalisering i 
Sverige. 
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Soldata 

Soldata laddades ner från SMHI:s websida STRÅNG (www.strang.smhi.se). Där finns en modell som 

tar fram den historiska globala solinstrålningen, för valfri period och plats, baserat på molntäckets 

tjocklek. Det är möjligt att ladda ner STRÅNG´s solinstrålningsdata från år 1999 och framåt.  

 

Timvis data laddades ned för åren 2011-2013 utifrån varje golfverksamhets koordinater. För att öka 

resultatens reliabilitet beräknades dessutom ett medel på årlig solinstrålning för varje plats baserat 

på åren 1999-2013. Detta medförde att år som skiljer sig grovt från ett normalår kunde upptäckas 

och bortses från i beräkningarna. De år som togs bort var 2012 för Gävle GK, 2013 för Kungsängen 

GK, 2012 för Umeå GK samt 2011 och 2012 för Åre GK och Östersund GK. 

 

STRÅNG-data ger den globala solinstrålningen momentant varje heltimme i W/m2. 

Simuleringsprogrammet som användes utgår från soldata som ger medelinstrålningen under varje 

timme. Används STRÅNG-datan direkt i simuleringsprogrammet uppstår då en halvtimmes 

förskjutning vilket leder till att mer sol strålar in under förmiddagen. Det leder i sin tur till resultatet 

att det skulle vara fördelaktigt att rikta solcellerna mer mot öst än i det verkliga fallet. För att undvika 

detta interpolerades värdena i STRÅNG-datan vilket gjorde datan kompatibel med 

simuleringsprogrammet. 

Lastprofiler 

Lastprofilerna (elförbrukningsdata) för åren 2011-2013 samlades in genom att kontakt med de 

utvalda golfklubbarna upprättades varefter inloggningsuppgifter till respektive klubbs elleverantör 

efterfrågades. Timstatistik laddades därefter ned från elleverantörernas hemsidor.  

 

Elförbrukningsdatan konverterades så att den blev kompatibel med simuleringsprogrammet. Då en 

golfverksamhet hade flera elmätare summerades deras lastprofiler till en total lastprofil. 

Simulering 

Simuleringsprogrammet som användes var HOMER 2.68 beta. För varje golfverksamhet togs optimal 

orientering och lutning fram. Optimal systemstorlek för 5 % respektive 10 % överskott togs fram för 

åren 2011, 2012 och 2013. Utifrån dessa resultat bestämdes sedan vilka två systemstorlekar som 

passar respektive golfverksamhet bäst. Nedan följer en beskrivning av tillvägagångssättet i 

simuleringarna med gränssnitt från HOMER. 

Simulering i HOMER 

Systemen antogs vara nätanslutna utan batterier. 

Solinstrålningsdata och lastprofil laddades in i 

programmet och dimensioner på solcellssystem 

(också kallat PV-system) och växelriktare 

definierades. En schematisk bild från HOMER över 

systemetutformningen syns i figur 2. 

Koordinater och tidszon för platsen där 

solinstrålningsdatan är hämtad matades in i HOMERS 

funktion ”Solar resource”. Dit importerades även den nedladdade solprofilen från STRÅNG. 

Solprofilen för Upsala GK 2013 syns som gula staplar i figur 3. 

Figur 2. Systemutformningen i HOMER. 
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Figur 3. Gränssnittet för solinstrålningsprofilen.  

I funktionen ”Primary Load 1” importerades lastprofilerna. I figur 4 syns Upsala GK:s lastprofil från år 

2013. 

 

Figur 4. Gränssnittet för lastprofilen. Detta exempel visar Upsala GK:s lastprofil år 2013. 

Där PV-systemet definierades valdes, förutom vilka systemstorlekar som skulle tas med i 

simuleringen, även parametrar som livslängd, lutning och orientering. Gränssnittet syns i figur 5. 
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Figur 5. Gränssnitt för definiering av PV-system. Några viktiga parametrar (1) samt systemstorlekar som ska ingå i 
simuleringen (2). 

Resultatet från simuleringen visade produktion från de valda systemstorlekarna samt mängden el 

som skickas ut på elnätet under ett år. Andelen solel i verksamheten erhölls genom att överskottet 

togs bort från produktionen vilket sedan dividerades med det totala elbehovet. 

                           
                          

              
  

Gränssnittet med de intressanta resultaten rödmarkerade syns i figur 6. 

 

Figur 6. Figuren visar produktion (1) och överskott (2) för simulering med ett 115 kW-system i Upsala GK:s verksamhet år 
2013. 

Varje golfklubbs lastprofiler och solprofiler simulerades med olika systemstorlekar tills 

systemstorlekarna som producerar 5 % respektive 10 % överskottsel hittades. 
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1.4.3 Ekonomiska beräkningar 

Till de ekonomiska beräkningarna skrevs en Matlab-kod som beräknar priset per kWh på den 

egenproducerade elen sett över systemets livslängd med LCOE-metoden (Levelized Cost of Energy). 

Matlab-koden beräknar även nettonuvärdet på investeringen vid livslängdens slut. En payback-tid då 

investeringen har återbetalas räknas också fram. Parametrar som programmet tar hänsyn till är 

investeringskostnader, underhållskostnader, nyinvesteringskostnader, eventuella bidrag, elcertifikat, 

producerad mängd el, andel överskottsel, nätets elpris, förändring i nätets elpris under systemets 

livslängd, priset som överskottselen säljs för, degraderingsfaktor, kalkylränta och systemets livslängd. 

Dessa parametrar har, utifrån studier och samtal med experter, getts förväntade värden.  

 

LCOE (Levelized Cost of Energy) 

LCOE beräknar produktionskostnaden för elen. Metoden tar hänsyn till investeringsutgifter, drift- och 

underhållsutgifter, bränsleutgifter, elproduktion, kalkylränta och systemets livslängd. LCOE ges av 

formeln: 

      
∑

        
      

 
   

∑
  

      
 
   

    

                       

                             

                          

                      

               

                       

Det framräknade produktionspriset ska jämföras med det rörliga elpriset vilket avgör om systemet 

blir lönsamt (NEA och IEA, 2005). 

Nuvärde- och nettonuvärde 

Nuvärdemetoden beräknar investeringens värde vid livslängdens slut omräknat till dagens 

pengavärde. Om nuvärdet är högre än investeringskostnaden så är investeringen lönsam. Nuvärdet 

ges av formeln: 

   
 

      
 ∑
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Nettonuvärdet erhålls då grundinvesteringen dras bort från nuvärdet. Investeringen är alltså lönsam 

om nettonuvärdet är större än noll.  

          

                    

(Lennart Råde, Bertil Westergren, 2008). 

Paybacktid 

Paybacktiden (återbetalningstid) erhålls från nuvärdesberäkningen då nettonuvärdet är lika med noll. 

Nettonuvärdet beräknas årligen vilket innebär att paybacktiden avrundas till hela år.   

1.4.4 Känslighetsanalyser 

I energiberäkningarna genomfördes känslighetsanalyser i syfte att visa vad som händer med 

produktionen från ett system då systemets orientering inte är optimal. Detta är intressant för 

installationer på hustak som redan har en bestämd orientering. 

 

I ekonomidelen varierades utvalda parametrar i beräkningsprogrammet för att visa hur 

nettonuvärdet påverkas då parametrarna antar andra värden än de förväntade. De parametrar som 

ingick i känslighetsanalysen är systempris, förändring elpris, degraderingsfaktor (den faktor som 

produktionen från solcellerna minskar med varje år) och kalkylränta. 

1.4.5 Skräddarsytt system till Upsala GK 

En noggrann analys utfördes i syfte att bestämma hur solceller kan integreras i Upsala GK:s 

verksamhet på bästa möjliga sätt. Det gjordes ett platsbesök, tillsammans med företaget Ecoklimat, 

för att bestämma systempriser för installation på de tak som är aktuella. Förväntad produktion från 

respektive tak räknades fram med hjälp av HOMER. Lönsamheten i installationer på de utvalda taken 

beräknades med MATLAB-programmet.  

I rapporten föreslås även andra energisparande åtgärder som Upsala GK bör se över. 

1.5 Avgränsningar 
Följande avgränsningar har gjort till detta examensarbete. 

 Projektet begränsas till att undersöka 9 golfklubbar.  

 För att bedöma potentialen kommer endast markinstallation att tas hänsyn till. Detta förenklar 

arbetet då alla system kan ges optimal orientering.  

 Takinstallation tas endast hänsyn till för Upsala GK. 

 Temperaturdata kommer inte att användas då lufttemperaturen har försumbar effekt på 

produktionen i Sverige. Detta spar tid då framtagning av lufttemperaturdata är tidskrävande. 

 Projektet avgränsas från skattefrågor då skattesystemet för solcellsanläggningar i ideella 

föreningar inte är utvecklat än. Då överskottet inte säljs finns dock ingen skatteplikt. Eftersom 

överskott antas skänkas bort i detta projekt så har denna avgränsning ingen inverkan på 

resultatet. Däremot kan det finnas möjlighet för golfklubbar att sälja el i framtiden om det visar 

sig att skattesystemet blir fördelaktigt.    
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Solinstrålning (Upsala GK, 7 juli 2013) 

2 Teori 
Detta kapitel inleds med att beskriva varför solel är särskilt passande för golfverksamheter. En 

generell årlig och en generell daglig solinstrålningsprofil visas. Därefter visas lastprofiler från en 

typisk villa samt två golfklubbar i syfte att jämföra elbehoven mot solinstrålningen. Solceller 

producerar el proportionellt mot solinstrålningen vilket innebär att lastprofiler som efterliknar 

solinstrålningsprofilen kan konsumera den producerade elen vilket är en fördel. 

Kapitlet fortsätter sedan med att beskriva ett nätanslutet solcellssystem. Begreppet överskottsel och 

dess betydelse förklaras sedan och faktorer som påverkar produktionen förklaras. Kapitlet avslutas 

med att regler och bestämmelser som rör elproduktion med solceller tas upp.  

2.1 Solinstrålning mot lastprofiler 
Solceller producerar el i förhållande till den instrålade mängden solljus. Solinstrålningen är störst 

under sommarhalvåret och under dagtid. Solinstrålningens fördelning över året respektive under ett 

dygn kan skådas i figur 7 och 8. 

 

Figur 7 och 8.  Solinstrålning under år 2013 samt solinstrålningen under ett dygn i juli 2013 vid Upsala GK (SMHI, 2014). 

Eftersom el, om det inte finns batterier i systemet, måste användas direkt när den produceras är det 

fördelaktigt om verksamheten som producerar el med solceller har ett elbehov när solen skiner. 

Verksamhetens lastprofil ska alltså efterlikna solinstrålningsprofilen. En verksamhet som har en 

sådan lastprofil kan installera ett relativt stort solcellssystem som inte producerar någon 

överskottsel. Vad överskottsel är och varför det är bra att producera så lite överskottsel som möjligt 

förklaras längre fram i teoridelen.   

En typisk villa i Uppsalaområdet har en lastprofil enligt figur 9 och 10. Den dagliga profilen är ett 

medel räknat från årets alla dagar.  
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Solinstrålning (Upsala GK 2013) 
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Daglig profil Upsala GK (2013) 
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Daglig profil (el) villa (Uppsala 2013) 

 

Figur 9 och 10. Årlig och daglig lastprofil från en vanlig villa i Uppsala 2013 (Vattenfall, 2014).  

Som figur 9 och 10 visar stämmer inte en villas lastprofil särskilt bra överens med 

solinstrålningsprofilen, varken årligen eller dagligen. Det betyder att ett mycket litet system skulle 

kunna installeras om överskottsproduktionen ska hållas låg. En golfverksamhets årliga samt dagliga 

lastprofil syns i figur 11 och 12 (Upsala GK används som exempel).  

 

Figur 11 och 12. Årlig och daglig lastprofil från Upsala GK år 2013 (Vattenfall, 2014). 

Som figur 11 och 12 visar stämmer Upsala GK:s lastprofil bättre överens med solinstrålningsprofilerna 

än villans lastprofil gör. Detta innebär att ett relativt stort system som producerar lite eller ingen 

överskottsel kan installeras i verksamheten. 

Barsebäck GK har fem elmätare vilket möjliggör en uppdelning av lastprofilen på verksamhetens olika 

delar. Där syns det tydligt vilka delar av verksamheten som har extra aktivitet på sommaren.  I figur 

13 och 14 syns lastprofilerna för klubbhuset år 2013. 
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Lastprofil (el) villa (Uppsala 2013) 
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Daglig profil klubbhus (2013) 
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Lastprofil pumphus Masters (2013) 
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Lastprofil verkstad (2013) 

 

Figur 13 och 14. Årlig och daglig lastprofil från Barsebäcks klubbhus år 2013 (EON, 2014). 

Barsebäcks klubbhus är ett tydligt exempel på att en golfverksamhets elbehov följer solens aktivitet 

under året. Lastprofiler från Barsebäcks reception, pumphus och verkstad syns i figurerna 15-18.  

 

Figur 15 och 16. Lastprofil från Barsebäck GK:s reception och verkstad (EON, 2014). 

 

Figur 17 och 18. Lastprofiler från Barsebäck GK:s pumphus som driver bevattningssystemet till verksamhetens två 
golfbanor (EON, 2014). 
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Barsebäck klubbhus (2013) 
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Lastprofil reception (2013) 
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Lastprofil pumphus Donald (2013) 
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Daglig profil Barsebäck (2013) 

Receptionen och verkstaden har lastprofiler som påminner om en villas lastprofil. Receptionen har 

dock ett elbehov på 10-20 kW under sommaren. Pumphusen drar el under sommarhalvåret eftersom 

det är då banorna behöver vattnas. Verksamhetens totala elbehov fås om alla lastprofiler adderas till 

en. Barsebäcks totala lastprofil syns i figur 19 och 20. 

 

Figur 19 och 20. Barsebäck GK:s totala lastprofil från år 2013 (EON, 2014). 

I figur 19 och 20 syns det att Barsebäck GK:s, som Upsala GK:s, lastprofil stämmer bra överens med 

solinstrålningen. Lastprofiler från övriga golfklubbar som ingår i projektet hittas i bilaga 6.2. 

2.2 Nätanslutet solcellssystem 
Då ett solcellsystem är nätanslutet finns inga batterier i systemet. Den el som produceras då det inte 

finns något elbehov skickas ut på elnätet istället för att lagras i ett batteri. El som skickas ut på 

elnätet kallas för överskottsel. Anledningen till att nätanslutna system är att föredra framför system 

med batterier är att batterier är för dyra i dagsläget. System med batterier lämpar sig bättre till 

exempelvis sommarstugor där nätanslutning inte är möjlig.  

Om det finns ett elbehov då solcellssystemet inte producerar el eller om elbehovet är större än 

elproduktionen köps el från nätet för att täcka behovet. Användaren har samma tillgänglighet till el 

som tidigare. Elförsörjningen till verksamheten påverkas alltså inte under stunder då solen plötsligt 

gömmer sig bakom ett moln. I figur 21 syns en schematisk skiss av hur ett nätanslutet solcellssystem 

är uppbyggt. 
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Figur 21. En schematisk skiss av ett nätanslutet solcellssystem. Bildkälla: (Freiwillige Feuerwehr Schmelz, 2014) 

De olika komponenterna i systemet är (Energimyndigheten, ”Installationsguide”): 

1. Moduler – I en modul sitter flera solceller kopplade i serie. Modulerna är i sin tur 

seriekopplade med varandra. Anledningen till att solcellerna och modulerna seriekopplas är 

att det då går att komma upp i en önskad spänning eftersom de enskillda spänningarna 

adderas vid seriekoppling. Strömmen hålls dock konstant vid seriekoppling.  

Exempel: 

Det sitter 60 solceller i serie i en modul. Varje cell har spänningen 0,507 V och strömmen 

8,22 A vid maxeffekt. Det ger en modulspänning på 30,42 V då alla spänningar adderas och 

en modulström på 8,22 A då strömmen hålls konstant. Om 8 moduler av detta slag 

seriekopplas ger strängen (serien) en spänning på 243,36 V och en ström på 8,22 A.   

2. Kopplingslåda – Om systemet har flera serier kopplas dessa ihop i en kopplingslåda. 

 

3. Kablage 

 

4. DC-brytare - Strömmen som levereras från modulerna är likström. Det sitter därför en DC-

brytare (från engelskans direct current) före växelriktaren. Brytaren möjliggör att 

likströmmen kan brytas bort om underhåll skulle behöva utföras. 
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5. Växelriktare – Gör om likströmmen till växelström. Vilken frekvens växelströmmen ska ha 

styrs av nätet. Växelriktaren har också i uppgift att maximera effekten.  

 

6. Kablage – Här sitter det också en AC-brytare som har samma funktion som DC-brytaren men 

verkar med växelström (engelska: alternating current). Alternativt kan AC-brytaren vara 

inbyggd i växelriktaren.  

 

7. Elcentral – Ser till att el som inte används skickas ut på elnätet och tar in el från elnätet då 

produktionen från solcellssystemet inte är tillräcklig för att tillgodose elbehovet. 

 

Elmätare – Mäter den producerade mängden el. Elmätaren kan sitta på flera ställen i 

systemet. Det är bra att sätta den tidigt i systemet, nära produktionspunkten, så att hela 

produktionen mäts. Det gör att hela produktionen blir berättigad för elcertifikat. Elcertifikat 

förklaras i avsnitt 2.5.2. 

2.3 Överskottsel 

Överskottselen är den del av elproduktionen som produceras då det inte finns något elbehov i den 

egna verksamheten. Om systemet är nätanslutet så matas den istället ut på elnätet där den används 

av någon annan som har ett elbehov just då. Det går att sälja överskottselen till någon elleverantör, 

men vilken ersättning som utgår beror både på vilken elleverantör som köper elen och om det 

handlar om mikroproduktion eller småskalig elproduktion. Det är vanligt att elbolagen betalar Nord 

Pools spotpris för överskottsel. Nord Pool Spot är en Nordisk elbörs som låter marknaden sätta 

elpriset. Detta pris ligger på omkring 35 öre per kWh. Oavsett om elen säljs eller inte utgår det en 

ersättning från nätägaren på runt 5 öre per kWh på grund av minskade förluster och minskat slitage 

på elnätet (Vattenfall, 2014b). 

2.3.1 Mikroproduktion eller småskalig elproduktion 

Vilka villkor som gäller för att sälja el varierar beroende på vilket elbolag som ska köpa elen. 

Vattenfall som exempel betalar spotpris (runt 35 öre) plus 1 krona till mikroproducenter som säljer 

el. Dock får överskottet endast vara 10 % av den totala elproduktionen. Detta förmånliga erbjudande 

kan ändras med två månaders varsel vilket innebär att ekonomiska kalkyler som sträcker sig över 

systemets livslängd blir mycket osäkra. För att klassas som mikroproducent får inte huvudsäkringen 

överskrida 100 A och systemets topeffekt får inte vara större än 43,5 kW (Vattenfall, 2014a). 

En verksamhet som har en större huvudsäkring än 100 A skulle kunna ha ett system av samma 

storlek som en mikroproducent. Anledningen till att gränsen ändå dras vid 100 A är att verksamheter 

som har större huvudsäkringar har möjlighet att installera större system än 43,5 kW topeffekt och 

det är svårt för elbolaget att kontrollera (Vattenfall, 2014b).  

I bilaga 7 syns vilka erbjudanden som några elbolag har för överskottsel från mikroproducenter.  

Har verksamheten i fråga en huvudsäkring större än 100 A eller ett solcellssystem större än 43,5 kW 

topeffekt klassas anläggningen som en småskalig elproducent. Till sådana anläggningar betalar 

Vattenfall spotpris minus 4 öre för varje kWh el som levereras ut på nätet (Vattenfall, 2014b).   

Om en verksamhet som har en huvudsäkring som är större än 100 A finns det dock en möjlighet att 

ändå bli mikroproducent. Abonnemanget kan delas upp i två delar där den ena delen kan ha en 
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huvudsäkring på högst 100 A. En mikroproduktionsanläggning kan då anslutas till detta abonnemang. 

Den producerade elen kan då också endast levereras till den delen av verksamheten. Alternativt kan 

anläggningen undersöka om det finns möjligheter att säkra ner. Det är möjligt att en verksamhet som 

har en högre säkring än 100 A skulle kunna klara sig på en säkring på 100 A. Möjligheten att säkra ner 

ökar om verksamheten i fråga producerar egen el eftersom effektuttaget från nätet då minskar och 

det är effektuttaget från elnätet som bestämmer storleken på huvudsäkringen (Vattenfall, 2014b).   

Det kan i framtiden bli mer fördelaktigt att vara mikroproducent i framtiden än idag. Det finns ett 

förslag som innebär att mikroproducenter ska få dra av 60 öre på skatten per kWh för el som matas 

ut på nätet. Avdraget får göras för max 30 000 kWh per år och gäller för fysiska personer, juridiska 

personer, dödsbon och svenska handelsbolag. Om förslaget går igenom kommer detta att träda i 

kraft vid årsskiftet. En skattereduktion på 60 öre per kWh som adderas till Nord Pool spotpris gör att 

ersättningen för överskottselen närmar sig elpriset på nätet. Det kommer dock att vara mest 

ekonomiskt lönsamt att använda den producerade elen själv så länge elpriset inte blir lägre än 

ersättningen för överskottselen (Ny Teknik, 2014a). 

2.4 Produktion från solceller i Sverige 
Solceller i Sverige producerar mellan 800-1100 kWh per installerad kW och år. Det som avgör hur 

stor produktionen blir är främst mängden instrålad energi från solen men faktorer som modulernas 

lutning och orientering, skuggning, nedsmutsning, snötäckning, lufttemperatur och anläggningens 

verkningsgrad spelar också in. Dessa faktorer redogörs för i detta avsnitt. 

2.4.1 Solinstrålning 

Mängden instrålad energi från solen har störst 

betydelse för hur mycket el en solcellsmodul kan 

producera. Solinstrålningen varierar över Sverige där 

mest energi strålar in över de södra delarna och lite 

mindre energi strålar in över de norra delarna. Det 

kan dock finnas undantag. Till exempel strålar det in 

ungefär lika mycket energi över Stockholm som över 

Lund under ett normalår. Vissa platser i Sverige kan 

ha ett mer molnigt klimat vilket påverkar mängden 

energi som når markytan negativt. Det kan leda till 

att en plats beläget i södra Sverige kan ha lägre 

solinstrålning än en plats beläget mer norrut (Bengt 

Stridh, 2013).  

Hur mängden instrålad energi varierar i Sverige 

under ett normalår kan skådas i figur 22.  

     

2.4.2 Modulernas orientering 

En annan faktor som har betydelse för solcellernas produktion är modulernas orientering det vill säga 

deras lutning och riktning (Bengt Stridh, 2013). För att maximera produktionen sett över hela året ska 

modulerna ha en lutning på omkring 40 grader. Vilken exakt lutning som ger högst produktion beror 

Figur 22. Instrålad energi i Sverige under ett normalår. 
Bildkälla: (SMHI, 2014) 
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på var i Sverige systemet är upprättat. En avvikelse på 20 grader i lutning ger ungefär 4 % minskad 

produktion. 

Strävas det efter att maximera produktionen under vissa månader, till exempel juni, juli och augusti 

ska lutningsvinkeln vara mindre än 40 grader eftersom solen då står högre på himlen. En sådan 

installation skulle ge en ökad produktion under dessa tre månader men en lägre produktion totalt 

under året. Tvärtom gäller det under vintern då modulerna ska ha en högre lutning eftersom solen 

står lägre på himlen. En sådan installation skulle förlora mer produktion än en sommaroptimerad 

installation eftersom det är färre soltimmar under vintern. 

När det gäller riktning (azimuthvinkel) ska moduler i Sverige riktas in rakt mot söder för högst årlig 

produktion. En avvikelse med 30 grader åt antingen öst eller väst är emellertid ingen större fara för 

produktionen. Riktas däremot modulerna in rakt mot öst eller väst så förloras omkring 25 procent av 

produktionen.  

Det kan ändå i vissa fall vara fördelaktigt att rikta in modulerna mot öst eller väst. Ett östorienterat 

system producerar mest el på förmiddagen medan ett västorienterat system producerar mest under 

eftermiddagen. Är elbehovet störst på morgonen eller kvällen kan det därför vara bäst att antingen 

rikta in modulerna mot öst eller väst. Det ska dock inte glömmas att den totala produktionen under 

året då minskar. 

2.4.3 Skuggning 

En väldigt viktig parameter som avgör elproduktionen är skuggning. Solcellerna i en modul sitter 

seriekopplade och skuggas en cell helt så upphör produktionen från alla celler i hela modulen 

(PVeducation, 2014). Alla moduler som är kopplade i samma serie får samma elproduktion som den 

skuggexponerade modulen. På detta sätt kan även en liten skugga på ett tak ha en stor negativ 

inverkan på produktionen. Det är därför viktigt att undersöka platsen där modulerna ska sättas upp. 

Ett solcellssystem som på grund av skuggning producerar hälften av den mängd el som det skulle 

producera utan skuggning blir också hälften så lönsamt jämfört med ett skuggfritt system.  

Hur skuggning av en cell påverkar de andra cellerna i samma serie illustreras i figur 23. 

 

Figur 23. Då en cell i serien skuggas helt upphör elproduktionen från hela serien. 
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2.4.4 Nedsmutsning och snötäckning  

Nedsmutsning i form av pollen, luftföroreningar, löv, fågelspillning och så vidare påverkar också 

produktionen. Denna påverkan är dock relativt liten. Nederbörd medför dessutom att modulerna 

rengörs (Bengt Stridh, 2013). 

Snötäckning däremot gör att produktionen upphör helt. Dock sker endast ca 5 procent av den årliga 

produktionen under månaderna november-februari. Förluster på grund av snötäckning är således 

små men det går såklart att borsta bort snön för att maximera produktionen (Bengt Stridh, 2013).  

2.4.5 Lufttemperatur 

Solcellsmodulernas verkningsgrad blir lägre då de blir varma. Det betyder att platser med kallare 

klimat förlorar mindre produktion procentuellt än platser med ett varmare klimat. Det beror på att 

det kallare klimatet hjälper till att kyla modulen. Detta medför att länder som ligger runt ekvatorn 

och som har dubbelt så mycket instrålad energi jämfört med Sverige inte har dubbelt så hög 

produktion från modulerna. Därför går det inte att bara titta på mängden instrålad energi för att 

avgöra hur stor produktionen blir (Bengt Stridh, 2013). 

Solcellsmodulernas verkningsgrad är angiven vid en modultemperatur på 25 grader C. Ett vanligt 

mått på förlorad produktion är -0,45 procent per ökad grad modultemperatur (Bengt Stridh, 2013).     

2.4.6 Degradering av modulerna 

Moduler tappar en del i elproduktion ju äldre de blir. Studier gjorda i USA visar att moduler förlorar 

ungefär 0,7 procent i toppeffekt per år (Bengt Stridh, 2013). Många tillverkare garanterar idag att 

topeffekten ska vara minst 80 procent av den ursprungliga efter 25 år (Energimyndigheten, 2010). 

2.5 Regler och bestämmelser 
I detta avsnitt presenteras en del regler och bestämmelser som kan vara av intresse då en investering 

i ett solcellssystem övervägs.  

2.5.1 Stödsystem 

Regeringen har avsatt 210 miljoner kronor för bidrag till installationer av nätanslutna solcellssystem 

samt solel/solvärmehybridsystem. Detta gäller för perioden 2013 – 2016 och för att en installation 

ska kunna få ta del av bidragspotten måste installationen vara slutförd senast den 31 december 

2016. Det finns ett förslag från regeringen att stödet ska utökas med ytterligare 400 miljoner kronor 

under de närmaste 4 åren (Ny Teknik, 2014b). 

Företag, offentliga organisationer samt privatpersoner kan ansöka om bidrag. Bidraget kan högst 

vara 35 procent av investeringskostnaden och maxstödet per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor. 

Kostnaderna som renderar stöd får inte överskrida 37 000 kronor plus moms per installerad kW 

(Energimyndigheten, 2014). 

  

Ansökning om bidrag görs via en ansökningsblankett som skickas till länsstyrelsen i det län där 

installationen utförs (Energimyndigheten, 2014). 

2.5.2 Elcertifikat 

Elcertifikat är ett marknadsbaserat stödsystem vars mål är att öka andelen förnybar el i 

energisystemet. Producenter av förnybar el får ett certifikat per producerad MWh el. Detta certifikat 

kan sedan säljas på en marknad och generera en extra inkomst för den producerade förnybara elen. 
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Marknaden sätter priset på elcertifikaten och prisutvecklingen under de senaste åren kan skådas i 

figur 24 (Energimyndigheten, 2013).   

 

Figur 24. Medelpriset på ett elcertifikat sedan januari 2003. Bildkälla: (Svenska Kraftnät – Cesar, 2014) 

Priset för ett elcertifikat ligger omkring 200 kronor. Detta innebär alltså ett tillskott på ca 20 öre per 

producerad kWh för producenten. En ny producent har rätt till elcertifikat i 15 år, dock ej längre än 

till år 2035 då stödsystemet upphör att gälla (Energimyndigheten, 2013). 

För producenter som producerar och använder mer än 60 MWh el per år från ett system med en 

installerad topeffekt högre än 50 kW finns det en kvotplikt. Kvotplikten innebär att det måste finnas 

elcertifikat för en viss del av elen som konsumeras i verksamheten. Alla elcertifikat kan alltså inte 

säljas. Kvotnivåerna syns i tabell 1 (Energimyndigheten, 2012). 

Tabell 1. Kvotplikt för producenter som använder mer än 60 MWh av den producerade elen i den egna verksamheten. 
Bildkälla: (Energimyndigheten, 2012) 

 

Ett exempel: En solanläggning med installerad topeffekt större än 50 kW som producerar 100 MWh, 

och använder minst 60 MWh själv, under ett år då kvotplikten är 15 % erhåller 100 elcertifikat varav 

15 måste behållas. 85 av dem kan alltså säljas. Om elcertifikaten säljs för 200 kr styck så ger det en 

inkomst på 17 000 kr.  

För att elcertifikat ska kunna erhållas måste en mätare som mäter elproduktionen anslutas till 

systemet. Mätaren kan antingen sättas vid anslutningspunkten till elnätet eller direkt vid 
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solcellsanläggningen. Fördelen med att ansluta den direkt vid anläggningen är att hela 

elproduktionen, även den del som konsumeras av producenten själv, ger rätt till elcertifikat. Detta är 

alltså fördelaktigt för en producent som använder större delen av den producerade elen i den egna 

verksamheten (Egen El, 2014).  

Företaget Egen El har lanserat en ny elmätare som mäter hela elproduktionen. Elmätaren kostar 

2900 kr och företaget sköter alla rapporter och statistik samt köper elcertifikaten vilket underlättar 

för producenten. För denna tjänst tar Egen El ut en avgift på 20 % av de första 1000 kronorna i 

elcertifikat och därefter 10 % av resterande elcertifikat. Detta innebär alltså för exemplet ovan att 

under år ett blir utgifterna för elcertifikaten 2900 kr + 200 kr + 1600 kr = 4700 och intäkterna från 

elcertifikaten blir alltså 17000 – 4700 = 12300. Om produktionen är lika stor och om kvotplikten är 

densamma år två så blir då intäkterna 17000 – 1700 = 15300 och så fortsätter det (Egen El, 2014).  

Elcertifikat ansöks hos Energimyndigheten. 

2.5.3 Skatter 

En solcellsanläggning är inte skattepliktig så länge den inte yrkesmässigt levererar el till nätet oavsett 

om det rör sig om en mikroproducent eller en småskalig elproducent. Det spelar heller ingen roll om 

det rör sig om en ideell förening eller en näringsverksamhet. Om att sälja överskottsel räknas som att 

yrkesmässigt leverera el är däremot inte helt klart. Eftersom solceller är så pass nytt finns inga klara 

regler och skatteverket håller just nu på att utreda dessa frågor. En sak som är säkert är att det inte 

finns någon skatteplikt så länge överskottet inte säljs. För en golfverksamhet som kan använda all 

eller nästan all elproduktion i den egna verksamheten, har intäkterna från försäljning av överskottsel 

en liten påverkan på resultatet. Därför kan golfverksamheter leverera eventuell överskottsel ut på 

nätet utan ersättning utan att det påverkar resultatet nämnvärt. Det innebär att anläggningarna kan 

bortse från skatt. Skulle sedan skattereglerna visa sig vara fördelaktiga kan ett eventuellt överskott 

säljas i framtiden (Gunnar Högberg, 2014). 

När det gäller skatt på försäljning av elcertifikat så är det ingen skatt om verksamheten som 

producerar elen är en allmännyttig ideell förening. Huruvida en verksamhet är en allmännyttig ideell 

förening bedöms dock från fall till fall (Gunnar Högberg, 2014). 

2.5.4 Bygglov 

Det kan krävas bygglov för att sätta upp solpaneler. Bestämmelserna skiljer sig från kommun till 

kommun, men i det flesta kommunerna krävs inget bygglov om modulerna sätts platt mot taket. Om 

modulerna ska sättas på ställning krävs däremot bygglov eftersom byggnadens höjd då ändras.  

På områden utanför sammanhållen bebyggelse är det enklare att få bygglov. Den som vill investera i 

ett solcellssystem bör dock höra av sig till sin kommun för att få veta exakt vad som gäller (Solkalkyl, 

2014). 
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3 Antaganden till ekonomiberäkningar 
I detta avsnitt redovisas hur värden på parametrarna ”systempris” och ”nätets elpris” har bestämts. I 

de ekonomiska beräkningarna är dessa parametrar särskilt avgörande för systemets lönsamhet. I 

avsnitt 3.3 syns en lista på samtliga antaganden som gjorts till de ekonomiska beräkningarna. 

3.1 Systempriser 
Priset för ett solcellssystem inklusive frakt och installation är en avgörande parameter i 

beräkningarna om en investering i solceller är lönsam eller inte. Faktorer som avgör systempriset är 

bland annat priser på utrustningen (moduler, växelriktare etc.) och förutsättningarna på platsen där 

installationen ska ske. Måste det exempelvis upprättas en byggställning för att taket i fråga är över 

en viss höjd kostar det lite mer och vissa tak kanske måste förstärkas för att kunna bära modulerna. 

Det är också en skillnad på pris om det är en takinstallation eller en markinstallation det handlar om. 

Ett exakt pris erhålls först då offerter från installationsföretag har mottagits. 

3.1.1 Prisutveckling de senaste åren 

Prisutvecklingen på solcellssystem inklusive installation har gått ner stadigt de senaste åren. Det 

beror främst på att priser på moduler har sjunkit kraftigt på den internationella marknaden. I figur 25 

syns prisutvecklingen för olika systemtyper sedan år 2005. En slutsats som kan dras av figur 25 är att 

det är något billigare per watt att installera större system än mindre system. Det syns också i figuren 

att samtliga kurvor planar ut vilket innebär att priserna inte kommer att fortsätta sjunka i samma takt 

som tidigare, åtminstone inte med dagens material och tekniker (IEA-PVPS, 2013).    

 

Figur 25. Prisutveckling på olika typer av system sedan år 2005. Bildkälla: (IEA-PVPS, 2013) 

Som det syns i figur 25 har systempriserna år 2013 mer än halverats sedan år 2010 för nätanslutna 

kommersiella system medan systempriserna har sjunkit till en tredjedel för nätanslutna privata 

system. Denna prisutveckling har gjort att det numera inte bara är bra för miljön att installera ett 

solcellssystem, utan det går även att göra en ekonomisk vinst.  

3.1.2 Priser enligt installatörer 

Telefonsamtal med två installationsföretag, Aktiv sol och Nordic solar, har utförts för att kunna 

avgöra ett rimligt systempris i kr per watt för installationer i golfverksamheter.  Ett platsbesök, 

tillsammans med en representant från företaget Ecoclimat, har utförts på Upsala GK som ger bästa 
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möjliga uppfattning om vad ett system av en viss storlek kostar. Nedan presenteras de relevanta 

delarna från telefonsamtalen samt platsbesöket. 

Samtal med Aktiv sol 

Installationsföretaget Aktiv sol menar att priset på en takinstallation ligger på omkring 15 kr per 

Watt. De räknar med ett linjärt förhållande mellan kostnad och systemstorlek. Detta är en medveten 

förenkling då systempriserna beror av systemens storlek. Större system blir generellt något billigare 

än mindre system. Priset per Watt blir något billigare ju större system som installeras (Aktiv sol, 

2014). 

Ett system som installeras på marken kostar runt 16 kr per Watt, också här gör Aktiv sol en linjär 

förenkling (Aktiv sol, 2014). 

Samtal med Nordic solar 

Installationsföretaget Nordic solar säger att systempriserna vid takinstallation ligger på mellan 14 och 

16 kr per Watt. Det som avgör priset är systemets storlek. Ett större system i storleksordningen ~100 

kW ligger på 14 kr per Watt medan ett system i storleksordningen 20 kW kostar runt 16 kr per Watt 

(Nordic solar, 2014). 

En markinstallation kostar ytterligare ca 2 kr per Watt det vill säga mellan 16 och 18 kr (Nordic solar, 

2014).    

Platsbesök på Upsala GK med Ecoklimat 

Systempriser på 13-15 kr per Watt är en bra utgångspunkt för takinstallation i Upsala GK:s 

verksamhet. 13 kr/W gäller för större solcellsanläggningar och 15 kr/W för lite mindre anläggningar 

(Jörgen Henningsson, Ecoklimat, 2014). 

En markinstallation är 10-15 % dyrare än en takinstallation och ligger alltså i prisintervallet 14-17 kr 

per Watt (Jörgen Henningsson, Ecoklimat, 2014). 

Växelriktarna står för omkring 20 % av systemets kostnad (Jörgen Henningsson, Ecoklimat, 2014). 

3.1.3 Slutsats 

I de ekonomiska beräkningarna antogs att system på mindre än 20 kW kostar 15 kr/W vid 

takinstallation och 17 kr/W vid markinstallation. System större än 20 kW antogs kosta 14 kr/W vid 

takinstallation och 16 kr/W vid markinstallation. Detta baseras främst på platsbesöket tillsammans 

med Ecoklimat eftersom ett platsbesök ger noggrann information om förutsättningarna på den 

aktuella platsen. Förutsättningarna bör också vara ungefär samma för alla golfklubbar. 

Nyinvesteringar på växelriktare måste göras vart 15e år. Kostnaden för dessa antogs vara 20 % av 

systemets totala kostnad. 

Dessa systemkostnader användes som utgångspunkt, men det utfördes också känslighetsanalyser där 

systempriserna varieras. 

3.2 Pris på el från elnätet 
För att kunna förutsäga ett solcellssystems lönsamhet måste det rörliga elprisets utveckling under 

systemets livslängd bestämmas. Det är inte det enklaste då elpriset beror av flera parametrar som 

inte utvecklas linjärt. Men genom att analysera de olika parametrarnas utveckling och göra rimliga 



   

22 
 

bedömningar om framtida scenarior går det att uppskatta hur elpriset kommer att förändras i 

framtiden. För att undvika ekonomiska glädjekalkyler så ska antaganden göras med försiktighet. 

De viktigaste parametrarna som påverkar elpriset är inflation, Nord Pools spotpris, energiskatt, 

elöverföringsavgift och moms. Dessa parametrar redovisas för nedan.  

Det finns data från SCB (Statistiska centralbyrån) som visar inflationen i Sverige per år sedan 1831. I 

figur 26 syns ett utdrag från de senaste 30 åren. Medelvärdet för denna period är 3,24 % per år 

(Statistiska centralbyrån, 2014).  

 

Figur 26. Inflationen i Sverige under de senaste 30 åren. Data från statistiska centralbyrån. 

Nord Pools spotpris ligger idag på runt 30 öre per kWh. Hur spotpriset kommer att utvecklas i 

framtiden är svårt att säga. I figur 27 syns spotprisets utveckling sedan år 1996. 

 

Figur 27. Nord Pool spotpris mellan åren 1996 och 2013 (Bengt Strid, 2013). 

Den räta linjen i figur 27 är en trendlinje som visar att spotpriset ökar i det långa loppet trots att 

spotpriset var lägre år 2012 än år 1996. Det är mycket möjligt att spotpriset kommer att hållas vid 
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dagens priser under några år, men om dyrare energikällor ska ersätta kärnkraften kommer det 

förmodligen att öka.    

Energiskatten har ökat kraftigt under de senaste 20 åren. Hur energiskatten kommer att ändras i 

framtiden är svårt att säga. Det kan dock tänkas att den kommer att stiga ytterligare. Energiskatten 

är ett styrmedel som kan se till att slöseri på el upphör. Idag är elen så pass billig att många 

människor inte bryr sig om användningen och låter lampor och elektronik stå på dygnet runt. 

Energiskattens utveckling kan skådas i figur 28. 

 

Figur 28. Energiskattens utveckling sedan år 1975 (Bengt Strid, 2013). 

I det rörliga elpriset finns också en elöverföringsavgift som ligger på runt 24 öre/kWh. Denna avgift 

har ökat med 23 % sedan år 2007 (Bengt Strid, 2013). 

Momsen är en procentsats som förmodligen kommer att hållas konstant på 25 %. 

3.2.1 Slutsats 

I de ekonomiska beräkningarna kommer initialt en årlig ökning av elpriset på 3 % att antas. Detta är 

främst baserat på inflationen som i genomsnitt var 3,24 % per år under de senaste 30 åren. 

Visserligen har inflationen varit lägre under den senaste 15-årsperioden, men eftersom solcellerna 

håller i 25-40 år, måste ett längre perspektiv av inflationen tas hänsyn till.  

Faktorerna spotpris, energiskatt och elöverföringsavgift kan mycket väl göra att elpriset stiger utöver 

inflationen i framtiden. Detta antogs dock inte i detta projekt för att undvika en glädjekalkyl. 

Däremot är det mycket troligt att dessa priser kommer att öka och resultatet från sådana scenarior 

kan skådas i avsnittet känslighetsanalyser i den ekonomiska resultatdelen. Scenarior där elpriset ökar 

med mindre än 3 % finns också med där. 
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3.3 Antaganden till energiberäkningar 
Följande antaganden gjordes till energiberäkningarna. 

Överskottsel -  För varje golfklubb antogs 5 – 10 % överskottsproduktion vara tillåten. 

Det togs alltså fram två system, ett med 5 % överskott och ett med 10 % 

överskottsproduktion. 

Systemtyp -   För att hitta rätt systemstorlek för respektive klubb antogs systemen 

vara installerade på marken med optimal orientering för respektive 

plats. Optimal orientering beräknades med simuleringsprogrammet.  

Simuleringar -  Simuleringar utfördes för åren 2011, 2012 och 2013 vilket antogs vara 

tillräckligt för att ge en bra bild av förväntade produktions- och 

konsumtionsresultat under kommande år. 

Soldata -  Det årliga genomsnittet på solinstrålning baserat på åren 1999-2013 

antogs motsvara ett normalår. Då något av åren 2011, 2012 och 2013 

avvek för mycket från ett normalår ströks detta år från resultatet. 

Lastprofiler -  Det genomsnittliga årliga elbehovet under åren 2011-2013 antogs för 

varje golfklubb vara det framtida årliga elbehovet.  

Upsala GK -  Förutom simulering med marksystem så undersöktes för Upsala GK hur 

installation på befintliga tak skulle fungera. De tak som antogs vara 

intressanta för installation är de som avviker med högst 90 grader från 

söderläge. Ett undantag gjordes för ett tak som avviker med 106 grader 

från söderläge efter önskemål från Upsala GK. 

Skuggning -  Alla system antogs kunna upprättas på skuggfria ytor eller skuggfria tak. 

Nedsmutsning -  Nederbörd antogs tvätta modulerna tillräckligt ofta för att 

produktionsförluster som beror av nedsmutsning ska vara försumbart. 

Snötäckning -  Produktionsförluster som beror av snötäckning ansågs försumbara. 

Lufttemperatur -  Lufttemperaturen antogs ha försumbar inverkan på produktion. Det 

bevisades också då simulering med respektive utan temperaturprofil 

gav i stort sett samma resultat för Upsala GK år 2013. 

Växelriktare -  Växelriktarens verkningsgrad antogs vara 95 %. 

Moduler -  Modulerna som användes vid beräkningarna antogs ha måtten 

1640*992 mm och en märkeffekt på 255 W per modul.   

3.4 Antaganden till ekonomiska beräkningar 
Följande antaganden utgjorde grunden i de ekonomiska beräkningarna. Det utfördes också ett antal 

känslighetsanalyser där parametrarna gavs andra tänkbara värden. 

Grundinvestering -  Systempriset sattes till 14 kr/W för takinstallation respektive 16 kr/W 

för markinstallation. Båda dessa priser gällde för hela systemet inklusive 
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installation. En investering i en elmätare på 3000 kr lades också till 

grundinvesteringen. Elmätaren mäter hela produktionen och 

producenten kan därför få elcertifikat för hela produktionen. 

Nyinvestering - Växelriktarna/växelriktaren antogs ha en livslängd på 15 år. Det krävs 

alltså en nyinvestering efter 15 år samt efter 30 år. Nyinvesteringen 

antogs vara 20 % av grundinvesteringen (Jörgen Henningsson, 2014). 

 

Underhåll –  Ett solcellssystem kräver i regel minimalt med underhåll. I dessa 

beräkningar sattes det årliga underhållet till 0,1 % av 

grundinvesteringen. Det innebär att det årliga underhållet blir ca 700 kr 

för ett system i storleken 50 kW. 

Bidrag –  Det räknades på två fall. Ett utan bidrag och ett med 35 % 

grundinvesteringsstöd.  

Elpris elnät –   Enbart det rörliga elpriset togs hänsyn till och antogs år 1 vara 1 

kr/kWh. Som utgångspunkt antogs en årlig prisökning med 3 %. 

Ersättning för överskottsel – Golfklubbarna antogs leverera ut överskottsel på elnätet utan 

ersättning från ett elbolag. Därför antogs ersättningen för 

överskottselen endast bestå av det belopp som nätägaren betalar ut för 

minskat slitage och minskade förluster på elnätet. Detta belopp sattes 

till 5 öre/kWh i dessa beräkningar. Ersättningen antogs ha samma 

procentuella utveckling som elpriset, det vill säga 3 % ökning per år. 

Elcertifikat –   Producenten antogs få elcertifikat för hela produktionen (ett certifikat 

per producerad megawattimme) under de 15 första åren. Om 

verksamheten använder mer än 60 MWh av den egenproducerade elen 

har anläggningen kvotplikt, vilket innebär att en bestämd andel 

elcertifikat måste behållas av producenten. Försäljningspriset per 

elcertifikat antogs vara 200 kr. 

Skatter - Eftersom överskottselen inte säljs är anläggningen inte skattepliktig. 

Golfverksamheterna antogs vara allmännyttiga ideella föreningar vilket 

innebär att ingen skatt heller betalas på inkomster från försäljning av 

elcertifikat. 

Degradering moduler – Modulernas produktion antogs minska med 0,7 % per år. 

Kalkylränta –   Kalkylräntan sattes initialt till 2 %. 

Systemets livslängd – Livslängden sattes till 25 år, vilket tillverkare av moduler garanterar, 

samt 40 år vilket flera experter menar är en rimlig livslängd. Detta 

innebär att det även här räknades på två olika fall.  

Systemets slutvärde -  Systemets värde vid livslängdens slut antogs vara 0.  
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4 Resultat 
I resultatdelen redovisas först en sammanställning av resultaten från alla golfklubbar som ingår i 

projektet. Därefter följer en presentation av resultaten från Upsala GK. Resultaten är uppdelade i en 

energidel och en ekonomidel. Utförliga presentationer av resultaten från samtliga golfklubbar hittas i 

bilaga 1. Samma simuleringar har också utförts på en typisk villa. Resultaten från dessa simuleringar 

finns i bilaga 5. 

4.1 Summerade resultat från samtliga golfklubbar 
I följande tabeller har resultatet från energisimuleringarna och ekonomiberäkningarna från samtliga 

nio golfklubbar sammanställts.  

4.1.1 Energiberäkningar 

I energiberäkningarna har två systemstorlekar tagits fram för varje golfklubb där det ena systemet 

producerar 5 % överskottsel och det andra producerar 10 % överskottsel. I tabell 2 syns resultatet 

från systemen som producerar 5 % överskott. Resultaten från de andra systemen kan skådas i de 

utförliga presentationerna för respektive klubb som finns i bilaga 1.  

Tabell 2. Sammanställning av resultaten från energiberäkningarna för samtliga golfklubbar i projektet. 

Energi 
    

Golfklubb 
Systemstorlek för ca 5 % 

överskottsel (kW) 
Produktion 
(kWh/år) 

Elbehov 
(kWh/år) 

Solel i 
verksamheten (%) 

Umeå GK 32 ~29 000 ~185 000 ~14 

Åre GK 15 ~10 500 ~71 000 ~14 

Östersund-Frösö GK 50 ~43000 ~222000 ~18 

Gävle GK 60 ~56 500 ~270 000 ~20 

Kungsängen GK 75 ~75 500 ~287 000 ~24 

Uppsala GK 115 ~113 000 ~480 000 ~22 

Abbekås GK 56 ~55 000 ~250 000 ~21 

Barsebäck GK 185 ~172 000 ~725 000 ~22 

Degeberga-Widtsköfle GK 32 ~31 500 ~131 000 ~23 

 

Då 5 % överskottsproduktion är acceptabelt kan solcellssystem som producerar drygt 20 % av 

verksamheternas årliga elbehov installeras i verksamheterna som representerar Mellansverige och 

södra Sverige. För golfklubbarna som representerar norra Sverige kan egenproducerad solel utgöra 

mellan 14 och 18 % av det årliga elbehovet. 

Det syns också att produktionen per installerad Watt varierar mellan klubbarna. Lägst produktion per 

installerad Watt är det i Åre. Produktionen beror på den instrålade effekten från solen som alltså är 

lägst i Åre. Det syns också att Kungsängen är den plats som har högst produktion vilket visar att det 

inte är självklart att det blir högre produktion ju längre söderut ett system installeras. Det syns också i 

figur 9 i teoridelen att solinstrålningen är lika hög i Stockholmsområdet som i stora delar av Skåne.  

4.1.2 Ekonomiberäkningar 

Här syns de ekonomiska resultaten för systemen som genererar 5 % överskott. Resultaten från 

systemen som genererar 10 % överskott finns i bilagan med utförliga resultat. 
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Utan investeringsbidrag 

Tabell 3 visar investeringens storlek och nettonuvärdet efter 25 respektive 40 år. Produktionspriset 

anges i ett intervall som beror av systemets livslängd där lång livsläng ger lågt produktionspris. 

Paybacktid redovisas avrundad till hela år. 

Tabell 3. Ekonomiska resultat utan investeringsstöd för system som producerar 5 % överskott.  

Ekonomi (utan bidrag) 
     

Golfklubb 
Investering 

(kr) 

Investeringens 
nettonuvärde efter 

25 år (kr) 

Investeringens 
nettonuvärde efter 

40 år (kr) 
Produktionspris 

(kr/kWh) 
Paybacktid 

(år) 

Umeå GK 515 000 176 240 567 834 0,83 - 1,00 19 

Åre GK 243 000 -2 090 133 227 1,11 - 1,34 25 

Östersund-Frösö GK 803 000 214 941 790 746 0,88 - 1,06 20 

Gävle GK 963 000 390 161 1 157 536 0,79 - 0,96 18 

Kungsängen GK 1 203 000 593 168 1 628 406 0,75 - 0,91 17 

Uppsala GK 1 843 000 837 764 2 381 987 0,77 - 0,93 18 

Abbekås GK 899 000 424 841 1 176 403 0,76 - 0,91 17 

Barsebäck GK 2 963 000 1 090 138 3 421 775 0,82 - 0,99 19 

Degeberga-Widtsköfle GK 515 000 243 399 673 977 0,76 - 0,91 17 

 

För samtliga golfverksamheter utom Åre GK är nettonuvärdet större än noll efter 25 år och för många 

klubbar skulle en investering leda till en stor ekonomisk vinst. För Åre är dock nettonuvärdet endast  

-2090 kr vilket innebär att systemet går i princip plus minus noll på 25 år.   

Efter 40 år är nettonuvärdet större än investeringen för de flesta klubbarna vilket alltså betyder att 

investeringens värde har mer än dubblats på 40 år. Ett system placerat i Östersund har också en god 

lönsamhet, strax under en dubblering, sett över 40-årsperioden. Åres nettonuvärde som i princip var 

noll efter 25 år har höjts till drygt hälften av investeringens värde. Åre skulle alltså också göra en 

ekonomisk vinst på lång sikt.  

Produktionspriset ligger mellan 0,75 och 0,96 öre beroende på livslängden för de flesta klubbarna. 

Högst produktionspris blir det för Åre GK vilket beror på den relativt låga solinstrålningen i Åre. 

Återbetalningstiden ligger mellan 17 och 19 år för de flesta klubbarna. Östersund har en 

återbetalningstid på 20 år och Åres återbetalningstid hamnar på 25 år.    

Med investeringsbidrag 

Tabell 4 visar de ekonomiska resultaten för de framtagna systemen med 35 % investeringsstöd. 
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Tabell 4. Ekonomiska resultat med investeringsstöd för system som producerar 5 % överskott. 

Ekonomi (med 35 % 
bidrag) 

     

Golfklubb 
Investering 

(kr) 

Investeringens 
nettonuvärde efter 

25 år (kr) 

Investeringens 
nettonuvärde efter 

40 år (kr) 
Produktionspris 

(kr/kWh) 
Paybacktid 

(år) 

Umeå GK 335 800 355 440 747 034 0,58 - 0,67 10 

Åre GK 159 000 81 910 217 227 0,79 - 0,91 14 

Östersund-Frösö GK 523 000 494 941 1 070 746 0,62 - 0,71 11 

Gävle GK 627 000 726 161 1 493 536 0,55 - 0,64 10 

Kungsängen GK 783 000 1 013 168 2 048 406 0,53 - 0,61 10 

Uppsala GK 1 198 000 1 481 764 3 025 987 0,54 - 0,62 10 

Abbekås GK 585 400 738 441 1 490 003 053 - 0,61 10 

Barsebäck GK 1 927 000 2 126 138 4 457 775 0,57 - 0,66 10 

Degeberga-Widtsköfle GK 335 800 422 599 853 177 0,53 - 0,61 10 

 

Med investeringsstöd blir lönsamheten högre för samtliga klubbar. Åres nettonuvärde hamnar då på 

ett stort plus relativt investeringen efter 25 år. Produktionspriset blir lägre och återbetalningstiden 

sjunker till 10 år för de flesta klubbarna. 

4.1.3 Generellt bedömning för golfklubbar i Sverige 

Utifrån resultaten från golfklubbarna som ingår i projektet går det att göra en generell bedömning av 

hur väl solceller skulle passa på en annan golfklubb i Sverige. Det som har störst betydelse för 

lönsamheten är solinstrålningen på den aktuella platsen. Därför har nettonuvärdet efter 25 

respektive 40 år från varje klubb plottats mot årsmedelinstrålningen för platsen där klubben är 

lokaliserad. Därefter har en linjär kurvanpassning utförts för både 25 års- och 40-årskurvan. Tanken 

är att det ska gå att se på ett ungefär hur lönsam en investering i ett solcellssystem är för en 

golfklubb i Sverige. Allt som behöver kännas till är medelinstrålningen i kWh/m2 från solen under ett 

år för den aktuella platsen. Nettonuvärdet anges i relation till investeringens storlek som i figur 29 är 

satt till 1.  

 

Figur 29. Grafen till vänster visar nettonuvärde (NNV) för golfverksamheterna i projektet plottad mot solinstrålning för 
respektive plats. I den högra grafen syns en linjär kurvanpassning av kurvorna i den vänstra grafen.  
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I den högra grafen i figur 29 går det att utläsa förväntad lönsamhet för en golfklubb i Sverige. I 

Öregrund till exempel är årsmedelinstrålningen från solen ca 980 kWh/m2. Skulle Öregrund GK 

investera 300 000 kr i ett solcellsystem som högst har 5 % överskottsproduktion skulle systemet göra 

en vinst på ca 120 000 kr efter 25 år och ca 360 000 kr på 40 år enligt gällande antaganden.  
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4.2 Upsala GK 
 

4.2.1 Summering resultat Upsala GK 

Här följer en summering av resultaten från simuleringarna med Upsala GK. 

Orientering 

I tabell 5 visas optimal orientering för att maximera elproduktion från solpaneler placerade vid 

Upsala GK. 

Tabell 5. Optimal orientering för solpaneler vid Upsala GK. Azimuthvinkeln beskriver panelernas riktningsavvikelse från 
söder mot väst. 

Optimal azimuth  Optimal lutning  

1° 44° 

 

Baserat på åren 2011-2013 producerar PV-systemet mest el då de är riktade en grad mot väst (från 

söderläge) och har en lutning på 44 grader från horisontalplanet. 

Produktion 

Ett summerat resultat baserat på åren 2011-2013 visas i tabell 6. Två system har tagits fram i syfte att 

hålla nere andelen överskottsel i elproduktionen till omkring 5- respektive 10-procent.  

Tabell 6. Simuleringsresultat för ett 115 kW respektive ett 140 kW-system integrerat i Upsala GK:s verksamhet. 

Produktion 
    Systemstorlek 

(kW) 
Elbehov 
(kWh/år) 

PV-produktion 
(kWh/år) 

Överskott 
(%) 

Solel i verksamheten 
(%) 

115 ~480 000 ~113000 ~5 22,4 

140 ~480 000 ~137000 ~10 25,7 

 

Simuleringen visar att Upsala GK kan installera ett 115 kW PV-system om andelen överskottsenergi 

ska vara omkring 5 procent. Ett sådant system producerar omkring 113 000 kWh per år varav ungefär 

107 000 kWh kan användas direkt i verksamheten. 

Om andelen överskottsenergi skulle tillåtas vara omkring 10 procent skulle ett 140 kW PV-system 

kunna installeras. Ett sådant system producerar ungefär 137 000 kWh per år och drygt 123 000 kWh 

av dessa kan användas direkt i verksamheten. 

Ekonomi 

Nedan syns en sammanställning från ekonomiberäkningarna från Upsala GK. Nettonuvärde är 

angivet efter 25 respektive 40 år. Produktionspriset är angivet i ett intervall som beror av systemets 

livslängd. Längre livslängd ger lägre produktionspris. Återbetalningstiden är oberoende av systemets 

livslängd. 
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Tabell 7. Investeringens storlek, nettonuvärde, produktionspris på elen samt payback-tid för de två systemförslagen. 

System Bidrag  
Investering 

(kr) 
Nettonuvärde 

25 år (kr) 
Nettonuvärde 

40 år (kr) 
Produktionspris 

(kr/kWh) 
Paybacktid 

(år) 

115 kW Nej 1 843 000 837 764 2 381 987 0,77 - 0,93 18 

 
Ja 1 199 000 1 481 764 3 025 987 0,54 - 0,62 10 

       140 kW Nej 2 243 000 837 410 2 601 983 0,77 - 0,94 19 

 
Ja 1 459 000 1 621 410 3 385 983 0,54 - 0,63 10 

 

140 kW-systemet får ett högre nettonuvärde än 115 kW-systemet när livslängden blir längre än 25 

år. Dock så är den relativa ökningen av värdet större för 115 kW-systemet även om livslängden blir 

40 år. Produktionspriset är i princip detsamma för båda systemen och ligger på mellan 0,54 och 0,93 

kr/kWh beroende på systemets livslängd och om anläggningen har fått investeringsstöd eller inte. 

När det gäller payback-tiden så ligger den på 18-19 år utan stöd och 10 år med stöd. 
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4.2.2 Utförlig presentation av resultaten för Upsala GK 

Soldata 

I figur 30 syns solinstrålningen för de senaste 15 åren vid Upsala GK.  

 

Figur 30. Instrålad energi per kvadratmeter vid Upsala GK under åren 1999 - 2013. 

Genomsnittet för denna period är 975 kWh/m2*år. Simuleringen görs för åren 2011, 2012 samt 2013 

då solinstrålningen var 944 kWh/m2, 916 kWh/m2 samt 1051 kWh/m2. Detta innebär att 

simuleringarna för åren 2011 och 2012 kommer att ge något sämre produktionsresultat än för ett 

medelår medan simuleringen för år 2013 kommer att ge något bättre resultat. Medelvärdet från de 

tre åren kommer att ge en god uppfattning om produktionen för ett normalår då medelinstrålningen 

för dessa år är 970 kWh/m2*år.  

Optimal orientering 

En simulering är utförd i syfte att bestämma panelernas optimala orientering (azimuth-vinkel samt 

lutning). Resultatet syns i tabell 8. 

Tabell 8. Optimal orientering för PV-paneler åren 2013, 2012 och 2011. 

År 
Optimal azimuth 

(grader) 
Optimal lutning 

(grader) 

2013 0 44 

2012 1 44 

2011 1 43 

Systemförslag 1 44 

 

Simuleringen visar att optimal azimuthvinkel är 1 grad och att lutningen ska vara 44 grader för 

optimal produktion.  

Systemstorlek 

Storleken på systemet beror på hur väl verksamhetens elbehov passar med elproduktionen från PV-

systemet. Andelen överskottsel får inte bli för hög. I figur 31 syns andelen överskottsel beroende på 

PV-systemets storlek. 
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Figur 31. Andelen av elproduktionen som blir överskottsenergi beroende på systemets storlek. 

Två systemstorlekar har simulerats fram för åren 2011-2013 där det ena har 5 % överskott och det 

andra har 10 % överskott. Resultatet från simuleringen visas i tabell 9. 

Tabell 9. PV-system som producerar 5 % respektive 10 % överskott under åren 2011-2013. 

År Optimal systemstorlek  
(~5 % överskott) 

Optimal systemstorlek  
(~10 % överskott) 

2013 116 kW 138 kW 

2012 113 kW 141 kW 

2011 115 kW 144 kW 

Systemförslag 115 kW 140 kW 

 

Föreslagna systemstorlekar är 115 kW för ~5 % överskott samt 140 kW för ~10 % överskott. 

 

Elproduktion från systemförslagen för åren 2011-2013 

Här redovisas resultaten från de föreslagna systemen, d.v.s. azimuth-vinkel 1°, lutning 44° och 115 

respektive 140 kW installerad effekt. Ett exempel på hur elproduktionen varierar mellan månaderna 

syns i figur 32. 
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Figur 32. Variationen i produktionen från PV-systemet under årets månader. Figuren är tagen från simulering med ett 
115 kW-system i Upsala GK:s verksamhet år 2013. Gul del av staplarna är solel och grå del är el från elnätet. 

Som figuren visar så står solelen för en väldigt liten del av elanvändningen under månaderna 

november – februari. Under månaderna mars – augusti står solelen för mer än en tredjedel av 

elanvändningen. 

115 kW-system 

I tabell 10 syns elproduktionen från ett 115 kW system med optimal orientering placerat i Upsala 

GK:s verksamhet för åren 2013, 2012 och 2011.  

Tabell 10. Elproduktion från ett 115 kW-system i Upsala GK:s verksamhet. 

År 
Elbehov 
(kWh) 

PV-produktion 
(kWh) 

Överskott 
(kWh) 

Överskott 
(%) 

Solel i verksamheten 
(%) 

2013 501 876 124 778 5 931 4,75 23,68 

2012 475 960 104 782 5 455 5,21 20,87 

2011 463 186 108 605 5 417 4,99 22,28 

 

Den totala mängden solel som kan produceras och användas av Upsala GK verksamhet ligger omkring 

22 % av det totala elbehovet (baserat på åren 2011-2013) om överskottet får vara ~5 % av 

produktionen. 

140 kW-system 

I tabell 11 syns elproduktionen från ett 140 kW system med optimal orientering i Uppsala GK:s 

verksamhet för de tre aktuella åren.  

Tabell 11. Elproduktion från ett 140 kW-system i Upsala GK:s verksamhet. 

År 
Elbehov 
(kWh) 

PV-produktion 
(kWh) 

Överskott 
(kWh) 

Överskott 
(%) 

Solel i verksamheten 
(%) 

2013 501 876 151 904 15 745 10,37 27,13 

2012 475 960 127 561 12 315 9,65 24,21 

2011 463 186 132 215 12 189 9,22 25,91 

 

Om de tolereras att överskottet är ~10 % så kan solel stå för omkring 26 % av verksamhetens totala 

elbehov. 
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Känslighetsanalys  

De framtagna systemstorlekarna är baserade på system som har optimal orientering och lutning. 

Förlorad produktion då solcellernas orientering avviker från optimalt läge illustreras i figur 33. 

Känslighetsanalysen är utförd på ett 115 kW-system med soldata och lastprofil från år 2013.  

Produktion som funktion av lutning 

 

Figur 33. Elproduktion som funktion av lutningsvinkel. Den vänstra grafen visar produktion i lutningsintervallet 0-90 
grader. Den högra grafen är in zoomad och visar elproduktion i lutningsintervallet 30-60 grader. 

Från figur 33 går det att utläsa att om lutningen avviker med 15 grader från det optimala (44 grader) 

så minskar produktionen från 124 800 kWh till 121 500 kWh. Det är en minskning med knappt 3 %. 

Produktion som funktion av riktning 

 

Figur 34. Elproduktion som funktion av azimuthvinkel. Den vänstra grafen visar produktion i intervallet -90-90 grader. 
Den högra grafen är in zoomad och visar elproduktion i intervallet -30-30 grader. 

Då riktningen avviker med 30 grader från det optimala sjunker produktionen från 124 800 kWh till 

120 400 kWh. Det är en minskning med knappt 4 %. 

En procentuell illustration av produktion som funktion av orientering kan skådas i tabell 12. 

Anläggningen ger 100 procentig produktion då den ställs in med azimuth-vinkel 1 grad och 

lutningsvinkel 44 grader. 
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Tabell 12. I tabellen går det att avläsa den förväntade effektiviteten för ett system med en särskild orientering samt 
lutning. Azimuthvinkel med negativt värde motsvarar en orientering mot öst från söder. 

 
ö 

                 
v 

L\A (°) -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

90 55 60 64 68 72 75 77 78 79 79 79 78 77 75 72 68 65 60 56 

80 60 65 70 74 78 81 84 86 87 87 87 86 84 81 78 74 70 65 60 

70 64 69 74 79 83 87 90 91 93 93 92 91 90 87 83 79 75 69 64 

60 67 73 78 83 87 91 94 95 97 97 97 96 93 91 87 83 78 73 68 

50 70 75 80 85 89 93 96 98 99 99 99 98 96 93 89 85 81 76 70 

44 71 76 81 86 90 93 96 98 99 100 99 98 96 93 90 86 82 77 72 

40 72 77 82 86 90 93 96 98 99 99 99 98 96 93 90 86 82 77 73 

30 74 78 82 86 89 92 94 96 97 97 97 96 94 92 89 86 82 79 74 

20 75 78 81 84 86 88 90 91 92 92 92 92 90 89 87 84 82 79 76 

10 76 78 80 81 82 83 84 85 85 86 86 85 85 84 83 81 80 78 77 

0 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 

 

PV-systemet har en nära 100-procentig produktion så länge lutningen ligger mellan 30-60 grader och 

orienteringen avviker med högst 30 grader.   

Ekonomi 

Här presenteras ekonomin för de båda framtagna systemförslagen på 115 respektive 140 kW både 

utan och med investeringsbidrag. 

Utan bidrag 

Följande tabeller visar nuvärde, produktionspris och payback-tid för en anläggning som 

upprättas utan investeringsbidrag. 

Tabell 13. Investeringens storlek samt nuvärdet och nettonuvärdet efter 25 respektive 40 år för de två 
systemstorlekarna. 

System 
Livslängd 

(år) 
Investering 

(kr) 
Nuvärde vid livslängdens slut 

(kr) 
Nettonuvärde 

(kr) 

115 kW 25 1 843 000 2 680 764 837 764 

 
40 1 843 000 4 224 987 2 381 987 

 
        

140 kW 25 2 243 000 3 080 410 837 410 

 
40 2 243 000 4 844 983 2 601 983 

 

140 kW-systemet får högre nettonuvärde än 115 kW-systemet ju längre livslängden blir. Relativt 

investeringens storlek ger 115 kW-systemet högst utdelning även om systemet är funktionellt i 40 år. 

115 kW-systemets nuvärde efter 40 år är 2,29 gånger högre än investeringen medan 140 kW-

systemets nuvärde är 2.16 gånger högre än investeringen efter 40 år.   
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Tabell 14. Produktionspris på elen som produceras i anläggningen. Produktionspriset är i princip oberoende av systemets 
storlek och påverkas främst av systemets livslängd. 

System Livslängd (år) Produktionspris (kr/kWh) 

115 kW 25 0,93 

 
40 0,77 

   140 kW 25 0,94 

 
40 0,77 

 

Det är produktionspriset som ska sättas i relation till det rörliga elpriset på nätet. Så länge det rörliga 

elpriset är högre än produktionspriset så är det lönsamt att producera och använda elen i den egna 

verksamheten.   

Tabell 15. Återbetalningstid beroende på systemstorlek. 

System Paybacktid (år) 

115 kW 18 

  140 kW 19 

 

Systemet är lönsamt så länge payback-tiden är kortare än 25 år. Systemet blir mer lönsamt ju längre 

livstiden blir.  

 

Med bidrag 

Följande tabeller visar nuvärde, produktionspris och payback-tid för en anläggning som 

upprättats med ett ekonomiskt investeringsstöd på 35 % av investeringsbeloppet. 

Tabell 16. Investeringens storlek samt nuvärdet och nettonuvärdet efter 25 respektive 40 år för de två 
systemstorlekarna. 

System 
Livslängd 

(år) 
Investering 

(kr) 
Nuvärde vid livslängdens slut 

(kr) 
Nettonuvärde 

(kr) 

115 kW 25 1 199 000 2 680 764 1 481 764 

 
40 1 199 000 4 224 987 3 025 987 

 
        

140 kW 25 1 459 000 3 080 410 1 621 410 

 
40 1 459 000 4 844 983 3 385 983 

 

Med investeringsstöd är nuvärdet ännu större för 140 kW-systemet än för 115 kW-systemet jämfört 

med fallet utan investeringsstöd. Nettonuvärdet relativt investeringens storlek är fortfarande störst 

för 115 kW-systemet. 
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Tabell 17. Produktionspris på elen som produceras i anläggningen. Produktionspriset är i princip oberoende av systemets 
storlek och påverkas främst av systemets livslängd. 

System Livslängd (år) Produktionspris (kr/kWh) 

115 kW 25 0,62 

 
40 0,54 

   140 kW 25 0,63 

 
40 0,54 

 

Produktionspriset sjunker med investeringsstöd. 

Tabell 18. Återbetalningstid beroende på systemstorlek. 

System Paybacktid (år) 

115 kW 10 

  140 kW 10 

 

Payback-tiden blir också den kortare med investeringsstöd. 

4.2.3 Simuleringsresultat för installation på befintliga tak (Upsala GK) 

Det finns ett antal byggnader i verksamheten som är tänkbara att installera solceller på. Simuleringar 

utförs på de tak som avviker mindre än 90 grader från söder samt ytterligare ett tak enligt önskemål 

av Upsala GK (hus 4, västra delen av taket på figur 35). 

 

 

1. Klubbhus 

 

2. Förråd 

 

3. Tävlingsexpedition 

 

4. Maskinhall 1 

 

5. Maskinhall 2 

 

6. Hus 6 

 

 

I tabell 19 och 20 redovisas resultaten från simuleringarna för installation på befintliga tak. I tabell 19 
syns resultaten utan investeringsbidrag. I tabell 20 syns resultaten med investeringsbidrag. 

Figur 35. En översiktsbild på Upsala golfklubbs byggnader. Bilden är 
tagen med Google Earth. 
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Effektiviten för respektive system är angett i en procentsats av vad systemet skulle producera om det 
installeras med optimal orientering. Både nettonuvärde och produktionspris presenteras i intervall 
som beror på systemets livslängd på 25 respektive 40 år. Fullständiga simuleringsresultat för 
takinstallationer hittas i bilaga. 
 
Tabell 19. Förväntat utfall från installationer på Upsala GK:s takytor. 

Hus Tak 
Installerbar 

effekt 
Årlig 

produktion Effektivitet 
Investering 

(kr) 
Nettonuvärde 

(kkr) 
Produktionspris 

(kr/kWh) 
Paybacktid 

(år) 

1 (klubbhus) A 8,4 kW 8 000 kWh 97 % 121 000 84-201 0,69 - 0,83 13 

  B 26 kW 21 200 kWh 82 % 367 000 166-470 0,81 - 0,98 18 

 
C 16,3 kW 15 500 kWh 96 % 231 000 165-392 0,68 - 0,82 13 

  D 13,25 kW 11 300 kWh 86 % 189 000 97-260 0,77 - 0,93 17 

2 (förråd) Södra 10,45 kW 9 450 kWh 91 % 149 000 91-228 0,73 - 0,88 14 

3 (tävlingsexp.) Södra 11,75 kW 11 350 kWh 98 % 168 000 123-289 0,67 - 0,81 13 

4 (maskinhall 1) Östra 42 kW 33 250 kWh 80 % 591 000 242-716 0,83 - 1,01 18 

  Västra 42 kW 28 700 kWh 70 % 591 000 114-514 0,98 - 1,18 21 

5 (maskinhall 2) Södra 25 kW 23 900 kWh 97 % 353 000 258-608 0,67 - 0,81 13 

6 Södra 22,2 kW 19 700 kWh 89 % 314 000 186-472 0,73 - 0,89 14 
 

Tabell 20. Det förväntade utfallet med investeringsbidrag. 

Hus Tak 
Investering 

(kr) 
Nettonuvärde 

(kkr) 
Produktionspris 

(kr/kWh) 
Paybacktid 

(år) 

1 (klubbhus) A 79 500 125-242 0,48 - 0,55 9 

  B 239 600 294-597 0,56 - 0,65 10 

 
C 151 000 245-472 0,47 - 0,54 8 

  D 123 600 162-325 0,54 - 0,62 9 

2 (förråd) Södra 98 100 142-280 0,51 - 0,58 9 

3 (tävlingsexp.) Södra 110 000 181-347 0,47 - 0,54 8 

4 (maskinhall 1) Östra 385 200 448-923 0,58 - 0,67 10 

  Västra 385 200 320-720 0,69 - 0,80 12 

5 (maskinhall 2) Södra 230 500 381-731 0,47 - 0,54 8 

6 Södra 205 000 295-581 0,51 - 0,59 9 

 

4.2.4 Systemförslag 

Här avgörs först om markinstallation eller takinstallation är att föredra. Därefter presenteras ett 

systemförslag som utifrån utförda beräkningar anses vara det mest fördelaktiga för Upsala GK.  

Markinstallation eller takinstallation 

Vilket av alternativen markinstallation eller installation på tak som är mest lönsamt beror på 

installationskostnaden och det aktuella takets orientering. En markinstallation är ofta dyrare men 

eftersom modulerna kan riktas optimalt så blir det högsta möjliga produktion. Takytor med optimal 

orientering, d.v.s. rakt mot söder och drygt 40 graders lutning, är sällsynta och produktionen från ett 

system som installerats på ett tak uppnår sällan högsta produktion. Eftersom markinstallation ofta är 

dyrare än takinstallation finns det ett gränsvärde i tak-orienteringen där de båda installationstyperna 

har samma lönsamhet. I detta projekt räknas takinstallation kosta 14 kr per Watt medan 

markinstallation räknas kosta 16 kr per Watt. I figur 36 syns nettonuvärdet efter 25 år för en 
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takinstallation som funktion av effektiviteten. Nettonuvärdet för takinstallation presenteras relativt 

nettonuvärdet för markinstallation som alltså är 1.    

 

Figur 36. Relativt nettonuvärde under en 25-årsperiod för takinstallation. Då det relativa nettonuvärdet är över 1 är det 
mer lönsamt att installera på taket än på marken. 

Som det syns i figur 36 är det mest lönsamt att installera på tak så länge takets orientering inte leder 

till att produktionen bli lägre än ca 91 % av maximal produktion. Vilka orienteringar som lämpar sig 

för takinstallation syns i figur 37. 
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Figur 37. Takorientering som leder till högre lönsamhet än markinstallation finns i det gröna fältet. 
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Dessa resultat gäller alltså specifikt för Upsala GK och att taken inte har skuggning. Om ett tak har 

skuggning måste det göras en särskild bedömning om takets lämplighet för installation. De tak som 

utan skuggning överträffar markinstallation i lönsamhet syns i tabell 21 och i figur 38.  

Tabell 21. Tak som medför högre lönsamhet än 
markinstallation. 

Hus Tak Effektivitet 

Klubbhus (1) A 97% 

  C 96% 

Förråd (2) Södra 91% 

Tävlingsexp. (3) Södra 98% 

Maskinhall 2 (5) Södra 97% 

 

En annan sak som spelar in i valet av 

installation är också om det finns mark 

tillgängligt. En fördel med att installera på tak 

är att ingen ny mark exploateras och denna 

fördel kan vara mer betydelsefull än en aning 

högre lönsamhet.  

 

Eftersom Upsala GK värms upp med direktverkande el finns det stora möjligheter att minska 

elbehovet genom att till exempel sätta in bergvärme eller luftvärmepumpar. Skulle ett 115 kW 

system installeras idag så skulle överskottsproduktionen vara omkring 5 % men om bergvärme 

senare sätts in så blir andelen överskottsel högre eftersom elbehovet då minskar. Därför 

rekommenderas det till Upsala GK att börja med ett mindre system för att göra utrymme för 

energisparande åtgärder. Detta system kan senare utökas i storlek om så önskas. 

De tak som är mest intressanta för installation med hänsyn till effektivitet och skuggning är de 

södervända taken på hus 2, 3 och 5. Båda taken på klubbhuset störs av skuggning. Det stora södra 

taket på hus 6 är också av intresse med sina 89 % effektivitet. Förslagsvis kan solceller sättas upp på 

hus 2, 5 och 6. Det skulle ge en total effekt på omkring 57,65 kW. 

Elproduktion och lönsamhet för en installation på hus 2,5 och 6 presenteras i tabell 22 och 23. 

Nettonuvärdet är angivet i ett intervall som beror av livslängden (25-40 år). Nettonuvärdet stiger 

med ökad livslängd. Produktionspriset är också angivet i ett intervall som beror av livslängden. Lång 

livslängd ger lägre produktionspris. 

Utan investeringsbidrag 
Tabell 22. Energiproduktion och ekonomi vid installation på hus 2, 5 och 6 utan installationsbidrag. 

Hus Total effekt Årlig produktion Investering  Nettonuvärde Produktionspris Paybacktid 

2, 5 och 6 57,65 kW 53 050 kWh 810 000 kr 542-1 315 kkr 0,70 - 0,85 kr/kWh 13 år 

 

Figur 38. Tak som är intressanta för installation. 
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Systemförslaget på drygt 57 kW innebär en investering på 810 000 kr utan bidrag. Nettonuvärdet är 

uppe på drygt 540 000 kr efter 25 år och drygt 1,3 miljoner efter 40 år. Produktionspriset hamnar på 

mellan 0,70 och 0,85 kr/kWh beroende på systemets livslängd och återbetalningstiden blir 13 år.  

Med investeringsbidrag 
Tabell 23. Energiproduktion och ekonomi vid installation på hus 2, 5 och 6 med installationsbidrag. 

Hus Total effekt Årlig produktion Investering  Nettonuvärde Produktionspris Paybacktid 

2, 5 och 6 57,65 kW 53 050 kWh 527 600 kr 824-1 597 kkr 0,49 - 0,56 kr/kWh 9 år 

 

Med bidrag blir investeringens storlek knappt 530 000 kr. Nettonuvärdet blir drygt 820 000 kr efter 

25 år och nästan 1,6 miljoner efter 40 år. Produktionspriset hamnar på runt 0,50 kr/kWh och 

återbetalningstiden blir 9 år.  

4.3 Känslighetsanalyser 
I detta avsnitt presenteras känslighetsanalyser vars syfte är att visa styrkor och svagheter i de 

ekonomiska beräkningarna. Analyserna är utförda på de framtagna systemförslagen för Upsala GK på 

57,65 kW takinstallation samt 115 kW markinstallation. Resultaten presenteras i form av 

nettonuvärde efter både 25 och 40 år i kronor samt i relation till investeringens storlek där 

investeringen sätts till 1. De parametrar som varieras i känslighetsanalyserna är systempris, 

elprisutveckling, degraderingsfaktor och kalkylränta. I samtliga diagram finns det initiala antagandet 

markerat med ordet ”basfallet”. ”Basfallet” är alltså resultatet som presenterades i resultatdelen i 

rapporten. 

4.3.1 Systempris 

Systempriset inklusive installation räknas i kr per watt och hamnar i regel mellan 13 och 15 kr. Det 

kan finnas komplikationer som gör att systempriset blir högre än så. I detta projekt har det räknats på 

ett systempris på 14 kr per watt för takinstallation och 16 kr per watt för markinstallation. I figur 39 

syns det hur investeringen och nettonuvärdet efter 25 respektive 40 år påverkas av ett annat 

systempris än det väntade.   

Tak (57,65 kW) 

 

Figur 39. Investering och nettonuvärde för takinstallationen som funktion av systempris. Notera att så länge 
nettonuvärdet är större än noll är investeringen lönsam. 

Som figur 39 visar så är nettonuvärdet positivt efter 25 år även om systempriset skulle gå upp till 20 

kr per watt. Däremot så blir den ekonomiska vinsten, alltså nettonuvärdet, inte särskilt stor om 
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systempriset blir högt. Skulle takinstallationen kosta 20 kr/W så blir investeringen 1 156 000 kr och 

nettonuvärdet efter 25 år 136 493 kr. 

Mark (115 kW) 

 

Figur 40. Investering och nettonuvärde för markinstallationen som funktion av systempris. 

För alla analyserade systempriser är investeringarna lönsamma eftersom nettonuvärdet alltid är 

större än noll på 25-årslinjen. Om markinstallationen skulle kosta 22 kr/W så går systemet i princip 

plus minus noll under 25-årsperioden.  

4.3.2 Elpris ökningsfaktor 

Hur elpriset kommer att förändras i framtiden är mycket svårt att förutsäga. I detta projekt antas 

elpriset höjas kontinuerligt varje år med 3 %. I figur 41 syns det hur lönsamheten i investeringen 

förändras om elpriset tar en annan utveckling än den antagna. 

Tak (57,65 kW) 

 

Figur 41. Nettonuvärde som funktion av elprisfaktor för takinstallation (investeringen påverkas inte och förblir konstant). 
Investeringen är ekonomisk lönsam om nettonuvärdet är större än noll. 

För en takinstallation är investeringen lönsam även om elpriset hålls konstant och om systemet 

endast håller i 25 år. Nettonuvärdet är då ca 150 000 kr vilket motsvarar 19 % av 

investeringsbeloppet.   
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Mark (115 kW) 

 

Figur 42. Nettonuvärdet som funktion av elprisfaktor för markinstallation. 

För en markinstallation har också investeringen återbetalats efter 25 år även om elpriset hålls 

konstant. Dock är det ingen vinst att tala om och systemet går i princip plus minus noll.  

Resultaten visar att en investering i solceller (både i takfallet och i markfallet) inte går med förlust 

även om elpriset hålls konstant med dagens pris under systemets livslängd. Det är dock mycket 

troligt att elpriset kommer att öka kraftigt i framtiden vilket är fördelaktigt för en investering.  

4.3.3 Moduldegradering 

Modulernas elproduktion minskar varje år med degraderingsfaktorn som i detta projekt har satts till 

0,7 %. I figur 43 syns det hur andra degraderingsfaktorer påverkar lönsamheten i investeringen.  

Tak (57,65 kW) 

 

Figur 43. Nettonuvärdet för en takinstallation som funktion av degraderingsfaktorn.  

Jämfört med ändringar av systempris och elpris så har ändringar av degraderingsfaktorn liten 

påverkan på investeringens lönsamhet. Även om modulerna tappar till 80 % effekt efter 25 år vilket 

motsvarar ungefär en degradering på 1 % per år och som många tillverkare garanterar så gör 

investeringen en vinst på nära 500 000 kr (investering 810 100 kr).  
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Mark (115 kW) 

 

Figur 44. Nettonuvärdet som funktion av degraderingsfaktor för en markinstallation. 

Även är det gäller markinstallation så har degraderingsfaktorn liten påverkan på systemets 

lönsamhet.  

4.3.4 Kalkylränta 

Kalkylräntan uttrycker avkastningskravet på en investering. I detta projekt har det räknats med en 

kalkylränta på 2 %. Det kan dock vara intressant att se hur högt kalkylräntan kan sättas utan att 

nettonuvärdet blir negativt vid livslängdens slut. Ju högre kalkylränta beräkningarna klarar desto 

säkrare är investeringen. 

Tak (57,65 kW) 

 

Figur 45. Nettonuvärdet som funktion av kalkylränta för takinstallationen.  

När det gäller takinstallationen så är nettonuvärdet positivt upp till en kalkylränta på 7 % om 

livslängden är 25 år. Håller systemet i 40 år så ger även en kalkylränta på 8 % positivt nettonuvärde. 
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Mark (115 kW) 

 

Figur 46. Nettonuvärdet som funktion av kalkylränta för markinstallationen.  

För markinstallationen är nettonuvärdet positivt upp till en kalkylränta på 5 % för en livslängd på 25 

år. Om systemet håller i 40 år så går det med en kalkylränta på 7 %.  
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5 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras faktorer som påverkar hur stor andel av elbehovet som kan täckas med 

solel. En annan sak som tas upp är vad som är avgörande för hur stora system som kan integreras i 

verksamheterna. Vad som påverkar lönsamheten i en investering diskuteras också samt vikten av låg 

eller ingen överskottsproduktion. Sist diskuteras framtidsutsikter och kapitlet avslutas med en 

slutsats.  

Andel solel i verksamheterna 

Resultaten från undersökningen visar att golfverksamheter i Sverige kan ha mellan 14 % och 24 % 

egenproducerad solel i sin elmix om 5 % överskottsproduktion tolereras. Elbehovet under 

vinterhalvåret har stor påverkan på denna andel eftersom solelen främst produceras under 

sommarhalvåret. Är elbehovet stort under vinterhalvåret blir andelen solel i verksamheten mindre än 

om elbehovet är litet under vinterhalvåret. Ett undantag kan uppstå om golfklubbarnas aktivitet i 

mars och april är låg. Solen skiner förhållandevis starkt under dessa månader vilket ger bra 

elproduktion. Är då elbehovet lågt dimensioneras systemet utifrån detta elbehov istället för 

sommarens höga elbehov. Det leder till att andelen solel i verksamheten blir mindre. 

De två golfklubbar som kan ha minst andel solel i verksamheten är Åre GK och Umeå GK. Möjlig andel 

solel i verksamheten är för båda klubbarna 14 %, men orsaken till den låga andelen skiljer sig. Om 

Åres lastprofil studeras syns det att elbehovet är litet under vinterhalvåret, vilket borde vara 

fördelaktigt för att kunna ha en stor andel solel i verksamheten. Studeras lastprofilen noggrannare 

syns att elbehovet är lågt även i mars och april. Systemstorleken begränsas alltså av dessa månader 

vilket leder till att möjlig andel solel i verksamheten blir låg. För Umeå GK beror den låga andelen 

solel på ett högt elbehov under vintern. Östersund-Frösö GK är den tredje golfklubben från norra 

Sverige och har den tredje minsta teoretiska andelen solel i verksamheten (18 %). Detta ser ut att 

bero på lågt elbehov i mars och april, precis som för Åre GK.   

Att de tre golfklubbarna från norra Sverige kan ha lägst andel solel i verksamheten kan bero på att 

golfbanorna öppnar senare på grund av kallare klimat. Banorna är helt enkelt inte spelfärdiga förrän i 

maj. Om golfklubbarna i norra Sverige inte har någon aktivitet på vintern, som till exempel 

längdskidsspår eller konferenser, så kan låg andel solel bero på lågt elbehov i mars och april. Precis 

som för Åre GK och Östersund-Frösö GK. Om golfklubbarna däremot har aktivitet under vintern så 

kan det kallare och mörkare klimatet innebära ett extra stort elbehov. Då beror låg teoretisk andel 

solel på vinterns stora elbehov, precis som för Umeå GK. 

Elbehovet påverkas starkt av vilket uppvärmningssystem verksamheten har. Många golfklubbars 

byggnader värms upp med direktverkande el, vilket ger ett stort elbehov under kalla perioder. Det 

leder i sin tur till att andelen solel i verksamheten blir lägre än vad den skulle kunna vara. Genom att 

byta uppvärmningssystem eller komplettera det befintliga med energismarta alternativ kan det årliga 

elbehovet, särskilt under vinterhalvåret, reduceras. Att gå ifrån uppvärmning med direktverkande el 

skulle ge en lastprofil som mer efterliknar solinstrålningsprofilen. Detta innebär i sin tur att den 

egenproducerade solelen skulle ta upp en större andel av det årliga elbehovet. På det sättet får 

golfverksamheten ett energisystem som är mer hållbart och verkligen arbetar för EU:s miljömål, 

något som alla typer av verksamheter rekommenderas att sträva efter. 

Ett bra exempel finns från Umeå GK:s och Degeberga-Widtsköfle GK:s resultat. Umeå GK:s årliga 

elbehov ligger på omkring 185 000 kWh medan Degeberga-Widtsköfle GK:s årliga elbehov ligger på 
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omkring 131 000 kWh. Trots de två golfklubbarnas olika elbehov ska de sätta in samma systemstorlek 

(32 kW) för 5 % överskottsproduktion. Detta betyder att de i princip har samma elbehov under 

sommaren medan Umeå GK har ett högre elbehov under vinterhalvåret. Det syns också på deras 

respektive lastprofiler (Bilaga 2). Om Degeberga-Widtsköfle GK skulle investera i detta system skulle 

solel utgöra 23 % av verksamhetens totala elbehov. För Umeå GK skulle samma systemstorlek utgöra 

14 % av det totala elbehovet. Umeå GK skulle som tidigare diskuterats alltså eventuellt kunna höja 

denna andel genom att undersöka alternativ till verksamhetens uppvärmning.  

Storleken på system 

Om överskottsproduktionen ska begränsas, styr enbart elbehovet under sommaren samt under 

dagtid över hur stora system som kan integreras i verksamheten. Eftersom solcellerna producerar 

mest el under denna period är det då som eventuell produktion av överskottsel sker.  

Hur mycket el ett solcellssystem av en viss storlek producerar beror främst på solinstrålningen på den 

plats där systemet är upprättat. Ett bra exempel är återigen systemförslagen till Umeå GK och 

Degeberga-Widtsköfle GK. Båda golfklubbarna rekommenderas investera i ett 32 kW-system. Ett 

sådant system skulle producera omkring 29 000 kWh per år i Umeå medan det skulle producera 

närmare 32 000 kWh i Degeberga. Detta beror på att det strålar in mer energi från solen i Degeberga 

under ett år än i Umeå.  

Lönsamheten i en investering 

Att Umeå GK skulle få ut mindre produktion från sitt system än Degeberga-Widtsköfle GK betyder att 

Umeå GK får betala mer för sina producerade kWh. Lönsamheten i investeringen blir därför lägre för 

Umeå GK. Lönsamheten går direkt att relatera till solinstrålningen på den aktuella platsen. En plats 

med låg solinstrålning måste investera i större system för att producera lika mycket el som en plats 

med hög solinstrålning skulle göra. För golfverksamheterna som ingår i detta projekt syns det i 

resultaten att verksamheterna som är lokaliserade längst norrut i Sverige får lägst lönsamhet. Men 

att säga att det blir sämre lönsamhet ju längre norrut en verksamhet befinner sig är inte helt säkert. 

Kungsängens golfklubb som ligger strax utanför Stockholm får ungefär samma produktion per 

installerad kW som golfklubbarna i Barsebäck, Abbekås och Degeberga nere i Skåne. Dessutom 

strålar det in 20 % mer energi över Östersund jämfört med över Åre trots att platserna ligger på 

samma höjd i landet och endast 82 km ifrån varandra. Att det blir sådan skillnad kan bero på att det 

bildas mer moln vid bergiga områden. Molnen hindrar sedan soljuset från att nå marken. Platser nära 

kusten kan också ha klarare väder än platser inne i landet. För att kunna förutspå lönsamheten i en 

investering måste alltså årlig solinstrålning på den aktuella platsen undersökas. Hög solinstrålning ger 

bra möjlighet till hög lönsamhet. Det är dock viktigt att solcellerna inte skuggas. Om solcellerna 

skuggas ändras förutsättningarna för lönsamheten direkt. 

Lönsamheten blir högre ju större golfverksamhetens elbehov är. Ju större elbehov desto större 

system kan integreras vilket leder till ett högt nettonuvärde vid livslängdens slut. Barsebäck GK:s 

nettonuvärde ligger exempelvis på drygt 3,4 miljoner kr efter 40 år medan Degeberga-Widtsköfle 

GK:s nettonuvärde ligger på knappt 700 000 kr. Barsebäcks investering och system är dock också 

nästan 6 gånger större än Degebergas.  

Den golfklubb i undersökningen som får lägst lönsamhet i en investering är Åre GK. Solinstrålningen i 

Åre är ungefär 726 kWh/m2 per år och alltså endast ca 70 % av solinstrålningen vid golfklubbarna i 

Mellansverige och södra Sverige. Resultaten visar ändå att även utan investeringsstöd är 
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nettonuvärdet i princip är noll efter 25 år vilket innebär att investeringen återbetalar sig under 

systemets minsta möjliga livslängd. Det går alltså även för Åre att sett över en 25-årsperiod riskfritt 

göra en investering som främjar det framtida energisystemet. Investeringen skulle även medföra en 

ekonomisk vinst vid längre livslängd eller om investeringsstöd erhålls. Det finns därför incitament 

även för Åre GK att satsa på solceller.    

Elcertifikatsystemet har positiv påverkan på lönsamheten i en investering. Det ger ett välkommet 

ekonomiskt tillskott till investeraren under de 15 första åren. För Upsala GK blir tillskottet från 

elcertifikat ungefär 116 000 kr från 57 kW systemet. Med tanke på att en investering i en ny elmätare 

som mäter hela produktionen endast kostar 3000 kr så rekommenderas det såklart att handel med 

elcertifikat initieras så fort solcellssystemet börjar producera el. Det gäller också för andra 

golfklubbar som vill investera i solceller.   

Fördelar med låg överskottsproduktion 

Fördelarna med lite eller ingen överskottsproduktion är flera. De energimässiga fördelarna är att 

elproduktionen har liten påverkan på elnätet. Om flera anläggningar placeras nära varandra och 

producerar överskottsel i samma utsträckning som en medelstor anläggning på en villa (se bilaga 5) 

gör så uppstår en obalans i elnätet så fort solen går i moln. Produceras inget överskott så undgås 

detta problem.  

De ekonomiska fördelarna är ännu större. Genom att ha inget eller försumbart överskott går det att 

göra relativt säkra ekonomiska kalkyler vilket gör att investeringen känns trygg. Dessutom blir vinsten 

större om elen används av verksamheten själv än om den säljs ut på nätet, åtminstone i det långa 

loppet. Om produktionspriset på solelen är 80 öre per kWh och om det antas att ett spotpris på 35 

öre per kWh erhålls för såld överskottsel går det att inse vikten av att ha lite överskottsel. För varje 

kWh som levereras ut på elnätet görs en förlust på 45 öre (80 öre minus 35 öre). Jämförs det med att 

konsumera den egenproducerade elen själv till ett värde motsvarande nätets elpris (runt 1 kr per 

kWh) så sparas 20 öre per kWh. Eftersom mycket talar för att elpriset kommer att stiga i framtiden är 

chansen stor att vinsten från att konsumera egenproducerad el själv kommer att bli ännu större 

under den kommande tiden. 

Framtidsutsikter 

Eftersom dagens skatteregler ger golfverksamheter dåliga förutsättningar för vinst vid försäljning av 

överskottsel har det antagits att eventuell överskottsel ska levereras ut på elnätet utan ersättning. 

Ett alternativ till detta är att lagra överskottet i batterier. Batterier är dock dyra i dagsläget. Ett annat 

alternativ finns om verksamheten har ett vattenburet uppvärmningssystem. Överskottselen skulle då 

kunna ledas till en ackumulatortank och lagras i form av värme. Detta är ingen beprövad teknik, utan 

mest en intressant ide som skulle behövas utredas ytterligare. 

Lagförslaget på 60 öres skattereduktion för överskottsel kommer, om det går igenom, att ändra 

förutsättningarna för anläggningar med hög överskottsproduktion på ett positivt sätt. Ersättningen 

för överskottselen blir då spotpris plus skattereduktion det vill säga omkring 95 öre. Det skulle 

medföra att även överskottselen skulle generera en inkomst om produktionspriset är lägre än 95 öre. 

Skattereduktionsförslaget gäller dock bara för mikroproducenter och påverkar därmed endast vissa 

golfklubbar. Däremot skulle skattereduktionen innebära att villaägare kan göra bra investeringar i 

solcellssystem som utan problem återbetalar sig inom systemets livslängd. Skattereduktionen skulle 

alltså vara revolutionerande för villaägare som vill investera i solceller, medan den inte skulle påverka 
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golfverksamheter särskilt mycket. Skattereduktionen skulle dock kunna ge golfklubbar som klassas 

som mikroproducenter ett visst ekonomiskt tillskott.  

Skattereduktion är en form av subvention som tillsammans med investeringsstödet är direkt 

avgörande för om en villaägare ska göra en ekonomisk vinst genom en investering. Detta beror alltså, 

som tidigare diskuterats, på den stora mängden överskottsel som ett solcellssystem på en villa 

producerar. Att golfklubbar kan göra lönsamma investeringar i solcellsystem utan subventioner visar 

att det finns ett smart sätt för solceller att integreras i det svenska energisystemet. Detta sätt gäller 

inte bara för golfklubbar utan för alla verksamheter som har ett elbehov under sommaren och under 

dagtid. Sådana verksamheter kan, genom att investera i solceller, göra en ekonomisk vinst och 

samtidigt bidra till att utforma det framtida svenska förnybara energisystemet.  

Golfverksamheter ska givetvis inte tacka nej till investeringsstöd bara för att det finns en lönsamhet 

utan stöd. Förslaget från regeringen om att stödsystemet ska utökas med 400 miljoner kronor under 

de närmaste 4 åren skulle medföra att det blir lättare att få bidrag om förslaget går igenom. Med 

tanke på den gällande klimat- och miljöpolitiken som förs så skulle det vara mycket förvånande om 

det inte skulle gå igenom.   

I slutet på år 2013 stod solel för ungefär 0,03 % av den totala elproduktionen i Sverige. Denna 

undersökning har visat att golfverksamheter kan ha omkring 20 % egenproducerad solel i sina 

verksamheter. Om alla golfklubbar i Sverige skulle investera i solceller enligt principen som tagits 

fram i detta projekt skulle Golfsverige vara ledande på den svenska solcellsmarknaden. Andra typer 

av verksamheter bör också installera solcellssystem dimensionerade mot sina respektive elbehov, 

även villor. På det sättet kommer solceller in på den svenska energimarknaden på bästa möjliga sätt 

och kan tillsammans med vattenkraft, vindkraft, bioenergi och andra förnybara energikällor bilda ett 

nytt svenskt förnybart energisystem.  

5.1 Slutsats 
Undersökningen av solcellspotentialen för golfverksamheter har visat att golfklubbar i Sverige kan 

göra goda ekonomiska investeringar i solcellssystem även om investeringsstöd och subventioner 

uteblir. Vissa golfklubbar får högre lönsamhet i sina investeringar än andra vilket främst beror på 

mängden energi som strålar in från solen på den aktuella platsen. Förutom ekonomisk lönsamhet 

medför en investering också positiva effekter för miljön.  

Alla golfklubbar i Sverige som inte skulle göra en ekonomisk förlust borde överväga att göra en 

satsning på solceller. För de klubbar som går plus minus noll under en 25 årsperiod kan den 

miljömässiga fördelen vara en tillräckligt bra anledning att göra en investering. Att systemets 

livslängd sen förmodligen hamnar på runt 40 år medför att det i det långa loppet även finns ett 

ekonomiskt intresse för dessa klubbar. 

Golfklubbar som är intresserade av att investera i solceller bör undersöka möjligheterna för 

takinstallation. Takinstallation är billigare än markinstallation och om det finns tak med bra 

orientering medför det en högre lönsamhet i investeringen.   
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Bilagor 

Bilaga 1. Resultat från samtliga golfverksamheter 

Abbekås GK 

Summering resultat Abbekås GK 

Här följer en summering av resultaten från simuleringarna med Abbekås GK. 

Orientering 

I tabell 24 visas optimal orientering för att maximera elproduktion från solpaneler placerade vid 

Abbekås GK. 

Tabell 24. Optimal orientering för solpaneler vid Abbekås GK. 

Optimal azimuth  Optimal lutning  

2° 39 

 

Baserat på åren 2011-2013 producerar PV-systemet mest el då de är riktade två grader mot väst (från 

söderläge) och har en lutning på 39 grader från horisontalplanet. 

Produktion 

Ett summerat resultat baserat på åren 2011-2013 visas i tabell 25. Två system har tagits fram i syfte 

att hålla nere andelen överskottsel i elproduktionen till omkring 5- respektive 10-procent.  

Tabell 25. Tabellen visar simuleringsresultaten för ett 56 kW respektive ett 68 kW-system integrerat i Abbekås GK:s 
verksamhet. 

Abbekås GK 
    Systemstorlek 

(kW) 
Elbehov 
(kWh/år) 

PV-produktion 
(kWh/år) 

Överskott 
(%) 

Solel i verksamheten 
(%) 

56 ~250 000 ~55 000 ~5 ~21 

68 ~250 000 ~66 500 ~10 ~24 

 

Simuleringen visar att Abbekås GK kan installera ett 56 kW PV-system om andelen överskottsenergi 

ska vara omkring 5 procent. Ett sådant system producerar omkring 55 000 kWh per år varav drygt   

52 000 kWh kan användas direkt i verksamheten. 

Om andelen överskottsenergi skulle tillåtas vara omkring 10 procent skulle ett 68 kW PV-system 

kunna installeras. Ett sådant system producerar ungefär 66 500 kWh per år och ca 60 000 kWh av 

dessa kan användas direkt i verksamheten. 

Ekonomi 

I tabell 26 syns en sammanställning från ekonomiberäkningarna från Abbekås GK.  
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Tabell 26. Investeringens storlek, nettonuvärde, produktionspris på elen samt payback-tid för de två systemförslagen. 

System Bidrag  
Investering 

(kr) 
Nettonuvärde 

25 år (kr) 
Nettonuvärde 

40 år (kr) 
Produktionspris 

(kr/kWh) 
Paybacktid 

(år) 

56 kW Nej 899 000 424 841 1 176 403 0,76 – 0,91 17 

 
Ja 585 400 1 323 840 2 075 403 0,53 – 0,61 10 

  
     

68 kW Nej 1 091 000 427 229 1 283 673 0,76 – 0,92 18 

 
Ja 710 200 808 029 1 664 473 0,53 – 0,61 10 

 

68 kW-systemet får ett högre nettonuvärde än 56 kW-systemet när livslängden blir längre än 25 år. 

Dock så är den relativa ökningen av värdet större för 56 kW-systemet även om livslängden blir 40 år. 

Produktionspriset är i princip detsamma för båda systemen och ligger på mellan 0,53 och 0,91 

kr/kWh beroende på systemets livslängd och om anläggningen har fått investeringsstöd eller inte. 

När det gäller payback-tiden så ligger den på 17 - 18 år utan stöd och 10 år med stöd. 

Utförlig presentation av resultaten för Abbekås GK 

Soldata 

I figur 47 syns solinstrålningen för de senaste 15 åren vid Abbekås GK.  

 

Figur 47. Instrålad energi per kvadratmeter vid Abbekås GK under åren 1999 - 2013. 

Genomsnittet för denna period är 1040 kWh/m2 per år. Simuleringen görs för åren 2011, 2012 samt 

2013 då solinstrålningen var 1007 kWh/m2, 1041 kWh/m2 samt 1066 kWh/m2. Medelvärdet från de 

tre åren kommer att ge en god uppfattning om produktionen för ett normalår då medelinstrålningen 

för dessa år är 1038 kWh/m2 per år.  

Optimal orientering 

En simulering är utförd i syfte att bestämma panelernas optimala orientering (azimuth-vinkel samt 

lutning). Resultatet syns i tabell 27. 
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Tabell 27. Optimal orientering för PV-paneler åren 2013, 2012 och 2011. 

År 
Optimal azimuth 

(grader) 
Optimal lutning 

(grader) 

2013 4 38 

2012 2 41 

2011 0 39 

Systemförslag 2 39 

 

Simuleringen visar att optimal azimuthvinkel är 2 grader och att lutningen ska vara 39 grader för 

optimal produktion.  

Systemstorlek 

Andelen överskottsel beror av systemets storlek. Detta förhållande illustreras i figur 48 för 

Abbekås GK. 

 

Figur 48. Andel överskottsel som funktion av systemets storlek. 

Två systemstorlekar har simulerats fram för åren 2011-2013 där det ena har 5 % överskott och det 

andra har 10 % överskott. Resultatet från simuleringen visas i tabell 28. 

Tabell 28. PV-system som producerar 5 % respektive 10 % överskott under åren 2011-2013. 

År Optimal systemstorlek  
(~5 % överskott) 

Optimal systemstorlek  
(~10 % överskott) 

2013 50 kW 60 kW 

2012 65 kW 79 kW 

2011 55 kW 67 kW 

Systemförslag 56 kW 68 kW 

 

Föreslagna systemstorlekar är 56 kW för ~5 % överskott samt 68 kW för ~10 % överskott. 
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Elproduktion från systemförslagen för åren 2011-2013 

Här redovisas resultaten från de föreslagna systemen, d.v.s. azimuth-vinkel 2°, lutning 39° och 56 kW 

respektive 68 kW installerad effekt. Ett exempel på hur elproduktionen varierar mellan månaderna 

syns i figur 49. 

 

Figur 49. Figuren visar hur PV-systemets produktion varierar mellan månaderna. Figuren är tagen från simulering med ett 
56 kW-system i Abbekås GK:s verksamhet år 2013. 

56 kW-system 

I tabell 29 syns elproduktionen från ett 56 kW system med optimal orientering (azimuthvinkel 2° och 

lutning 39°) placerat i Abbekås GK:s verksamhet för åren 2013, 2012 och 2011.  

Tabell 29. Elproduktion från ett 56 kW-system i Abbekås GK:s verksamhet. 

År 
Elbehov 
(kWh) 

PV-produktion 
(kWh) 

Överskott 
(kWh) 

Överskott 
(%) 

Solel i verksamheten 
(%) 

2013 253 691 55 867 4 343 7,77 20,31 

2012 271 556 55 475 1 255 2,26 19,97 

2011 222 271 52 817 2 718 5,15 22,54 

 

Den totala mängden solel som kan produceras och användas av Abbekås GK:s verksamhet ligger på 

omkring 21 % av det totala elbehovet (baserat på åren 2011-2013) om överskottet får vara ~5 % av 

produktionen. 

68 kW-system 

I tabell 30 syns elproduktionen från ett 68 kW system med optimal orientering i Abbekås GK:s 

verksamhet för de tre aktuella åren.  

Tabell 30. Elproduktion från ett 68 kW-system i Abbekås GK:s verksamhet. 

År 
Elbehov 
(kWh) 

PV-produktion 
(kWh) 

Överskott 
(kWh) 

Överskott 
(%) 

Solel i verksamheten 
(%) 

2013 253 691 67 839 9 140 13,47 23,14 

2012 271 556 67 363 3 986 5,92 23,34 

2011 222 271 64 135 6 566 10,24 25,90 

 

Om de tolereras att överskottet är ~10 % så kan solel stå för omkring 24 % av verksamhetens totala 

elbehov. 
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Känslighetsanalys 

Förlorad produktion då solcellernas orientering avviker från optimalt läge illustreras i figur 50.  

 

Figur 50. Elproduktion som funktion av azimuthvinkel samt elproduktion som funktion av panelernas lutning. 
Simuleringen är utförd i HOMER med ett system på 50 kW installerad effekt. 

Skillnaden på elproduktion mellan ett system som är riktat rakt mot söder och ett system som 

avviker med 2 grader är försumbar. Det är därför inte fel att säga att panelerna ska vara riktade rakt 

mot söder. I tabell 31 syns det hur mycket produktion som går förlorad beroende på systemets 

orientering. 

Tabell 31. Tabellen visar effektiviteten på ett system med en viss orientering och lutning. Alla värden relaterar till 
optimal orientering och lutning där effektiviteten är 100 %. 

 
ö 

                 
v 

L\A (°) -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 2 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

90 57 60 63 67 70 72 74 76 77 77 77 77 76 74 72 69 66 62 58 

80 61 65 69 73 76 79 81 83 84 85 85 84 83 81 78 75 71 67 63 

70 66 70 74 78 82 84 87 89 91 91 91 90 89 86 83 80 76 72 68 

60 70 74 78 82 86 89 92 94 95 96 96 95 93 91 88 84 80 76 72 

50 73 77 81 81 89 92 95 97 98 99 98 98 96 94 91 87 83 79 75 

40 76 80 84 82 91 93 96 98 99 100 99 98 97 95 92 89 86 82 78 

39 76 80 84 83 91 93 96 98 99 100 99 98 97 95 92 89 86 82 78 

30 79 82 85 84 91 93 95 97 98 98 98 98 96 95 92 90 87 84 80 

20 81 83 86 85 90 92 93 94 95 95 95 95 94 93 91 89 87 85 82 

10 83 84 85 86 87 88 89 90 90 90 90 90 89 89 88 87 86 85 83 

0 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 

 

Ekonomi 

Utan bidrag 

Följande tabeller visar nuvärde, produktionspris och payback-tid för en anläggning som 

upprättas utan investeringsbidrag. 
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Nuvärde 
Tabell 32. Tabellen visar investeringens storlek samt nuvärdet och nettonuvärdet efter 25 respektive 40 år för de två 
systemstorlekarna. 

System 
Livslängd 

(år) 
Investering 

(kr) 
Nuvärde vid livslängdens slut 

(kr) 
Nettonuvärde 

(kr) 

56 kW 25 899 000 1 323 841 424 841 

 
40 899 000 2 075 403 1 176 403 

 
     

68 kW 25 1 091 000 1 518 229 427 229 

 
40 1 091 000 2 374 673 1 283 673 

 

68 kW-systemet får högre nettonuvärde än 56 kW-systemet ju längre livslängden blir. Relativt sett så 

ger 56 kW-systemet högst utdelning även om systemet är funktionellt i 40 år. 56 kW-systemets 

nuvärde efter 40 år är 2,31 gånger högre än investeringen medan 68 kW-systemets nuvärde är 2.18 

gånger högre än investeringen efter 40 år.   

Produktionspris 
Tabell 33. Tabellen visar produktionspriset på elen som produceras i anläggningen. Produktionspriset är i princip 
oberoende av systemets storlek och påverkas främst av systemets livslängd. 

System Livslängd (år) Produktionspris (kr/kWh) 

 56 kW 25 0,91 

 
40 0,76 

  
 

68 kW 25 0,92 

 
40 0,76 

 

Det är produktionspriset som ska sättas i relation till det rörliga elpriset på nätet. Så länge det rörliga 

elpriset är högre än produktionspriset så är det lönsamt att producera och använda elen i den egna 

verksamheten.   

Payback-tid 
Tabell 34. Tabellen visar hur lång tid det tar tills investeringen har återbetalat sig beroende på systemstorleken. 

System Paybacktid (år) 

56 kW 17 

  68 kW 18 

 

Systemet är lönsamt så länge payback-tiden är kortare än 25 år. Systemet blir mer lönsamt ju längre 

livstiden blir.  

 

Med bidrag 

Följande tabeller visar nuvärde, produktionspris och payback-tid för en anläggning som 

upprättats med ett ekonomiskt investeringsstöd på 35 % av investeringsbeloppet. 
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Nuvärde 
Tabell 35. Tabellen visar investeringens storlek samt nuvärdet och nettonuvärdet efter 25 respektive 40 år för de två 
systemstorlekarna. 

System 
Livslängd 

(år) 
Investering 

(kr) 
Nuvärde vid livslängdens slut 

(kr) 
Nettonuvärde 

(kr) 

56 kW 25 585 400 1 323 840 738 441 

 
40 585 400 2 075 403 1 490 003 

 
     

68 kW 25 710 200 1 518 229 808 029 

 
40 710 200 2 374 673 1 664 473 

 

Med investeringsstöd är nuvärdet ännu större för 68 kW-systemet än för 56 kW-systemet jämfört 

med utan investeringsstöd. Den relativa ökningen är fortfarande störst för 56 kW-systemet. 

Produktionspris 
Tabell 36. Tabellen visar produktionspriset på elen som produceras i anläggningen. Produktionspriset är i princip 
oberoende av systemets storlek och påverkas främst av systemets livslängd. 

System Livslängd (år) Produktionspris (kr/kWh) 

56 kW 25 0,61 

 
40 0,53 

  
 

68 kW 25 0,61 

 
40 0,53 

 

Produktionspriset sjunker med investeringsstöd. 

Payback-tid 
Tabell 37. Tabellen visar hur lång tid det tar tills investeringen har återbetalat sig beroende på systemstorleken. 

System Paybacktid (år) 

56 kW 10 

  68 kW 10 

 

Payback-tiden blir också den kortare med investeringsstöd. 
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Barsebäck GK 

Summering resultat Barsebäck GK 

Här följer en summering av resultaten från simuleringarna med Barsebäck GK. 

Orientering 

I tabell 38 visas optimal orientering för att maximera elproduktion från solpaneler placerade vid 

Barsebäck GK. 

Tabell 38. Optimal orientering för solpaneler vid Barsebäck GK. 

Optimal azimuth  Optimal lutning  

0° 39° 

 

Baserat på åren 2011-2013 producerar PV-systemet mest el då de är riktade rakt mot söder och har 

en lutning på 39 grader mot horisontalplanet. 

Produktion 

Ett summerat resultat baserat på åren 2011-2013 visas i tabell 39. Två system har tagits fram i syfte 

att hålla nere andelen överskottsel i elproduktionen till omkring 5- respektive 10-procent.  

Tabell 39. Tabellen visar simuleringsresultaten för ett 185 kW respektive ett 220 kW-system integrerat i Barsebäck GK:s 
verksamhet. 

Barsebäck GK 
    Systemstorlek 

(kW) 
Elbehov 
(kWh/år) 

PV-produktion 
(kWh/år) 

Överskott 
(%) 

Solel i verksamheten 
(%) 

185 ~725 000 ~172 000 ~5 ~22 

220 ~725 000 ~205 000 ~10 ~26 

 

Simuleringen visar att Barsebäck GK kan installera ett 185 kW PV-system om andelen 

överskottsenergi ska vara omkring 5 procent. Ett sådant system producerar omkring 172 000 kWh 

per år varav ungefär 163 000 kWh kan användas direkt i verksamheten. 

Om andelen överskottsenergi skulle tillåtas vara omkring 10 procent skulle ett 220 kW PV-system 

kunna installeras. Ett sådant system producerar ungefär 205 000 kWh per år och ca 185 000 kWh av 

dessa kan användas direkt i verksamheten. 

Ekonomi 

I tabell 40 syns en sammanställning från ekonomiberäkningarna från Barsebäck GK.  

Tabell 40. Tabellen visar investeringens storlek, nettonuvärde, produktionspris på elen samt payback-tid för de två 
systemförslagen. 

System Bidrag  
Investering 

(kr) 
Nettonuvärde 

25 år (kr) 
Nettonuvärde 

40 år (kr) 
Produktionspris 

(kr/kWh) 
Paybacktid 

(år) 

185 kW Nej 2 963 000 1 090 138 3 421 775 0,82 - 0,99 19 

 
Ja 1 927 000 2 126 138 4 457 775 0,57 - 0,66 10 
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220 kW Nej 3 523 000 1 057 533 3 678 040 0,81 - 0,99 20 

 
Ja 2 291 000 2 289 533 4 910 040 0,57 - 0,66 11 

 

220 kW-systemet får ett högre nettonuvärde än 185 kW-systemet när livslängden blir längre än 25 

år. Dock så är den relativa ökningen av värdet större för 185 kW-systemet även om livslängden blir 

40 år. Produktionspriset är i princip detsamma för båda systemen och ligger på mellan 0,57 och 0,99 

kr/kWh beroende på systemets livslängd och om anläggningen har fått investeringsstöd eller inte. 

När det gäller payback-tiden så ligger den på 19 - 20 år utan investeringsstödstöd och 10 - 11 år med 

investeringsstöd.  

Utförlig presentation av resultaten för Barsebäck GK 

Soldata 

I figur 51 syns solinstrålningen för de senaste 15 åren vid Barsebäck GK.  

 

Figur 51. Instrålad energi per kvadratmeter vid Barsebäck GK under åren 1999 - 2013. 

Genomsnittet för denna period är 1014 kWh/m2 per år. Simuleringen görs för åren 2011, 2012 samt 

2013 då solinstrålningen var 958 kWh/m2, 970 kWh/m2 samt 1051 kWh/m2. Medelvärdet från de tre 

åren kommer att ge en god uppfattning om produktionen för ett normalår då medelinstrålningen för 

dessa år är 993 kWh/m2*år.  

Optimal orientering 

En simulering är utförd i syfte att bestämma panelernas optimala orientering (azimuth-vinkel samt 

lutning). Resultatet syns i tabell 41. 

Tabell 41. Optimal orientering för PV-paneler åren 2013, 2012 och 2011. 

År 
Optimal azimuth 

(grader) 
Optimal lutning 

(grader) 

2013 0 39 

2012 2 40 

2011 -3 38 

Systemförslag 0 39 
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Simuleringen visar att optimal orientering är att panelerna pekar rakt mot söder med 39 graders 

lutning mot horisontalplanet.  

Systemstorlek 

Andelen överskottsel av den producerade elen beror av systemets storlek. I figur 52 syns 

förhållandet mellan andel överskott och systemstorlek för Barsebäck GK. 

 

Figur 52. Andelen överskottsel som funktion av systemets storlek. 

Två systemstorlekar har simulerats fram för åren 2011-2013 där det ena har 5 % överskott och det 

andra har 10 % överskott. Resultatet från simuleringen visas i tabell 42. 

Tabell 42. PV-system som producerar 5 % respektive 10 % överskott under åren 2011-2013. 

År Optimal systemstorlek  
(~5 % överskott) 

Optimal systemstorlek  
(~10 % överskott) 

2013 176 kW 210 kW 

2012 205 kW 249 kW 

2011 173 kW 210 kW 

Systemförslag 185 kW 220 kW 

 

Föreslagna systemstorlekar är 185 kW för ~5 % överskott samt 220 kW för ~10 % överskott. 

Elproduktion från systemförslagen för åren 2011-2013 

Här redovisas resultaten från de föreslagna systemen, d.v.s. azimuth-vinkel 0°, lutning 39° och 185 

kW respektive 220 kW installerad effekt. Ett exempel på hur elproduktionen varierar mellan 

månaderna syns i figur 53. 
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Figur 53. Figuren visar hur PV-systemets produktion varierar mellan månaderna. Figuren är tagen från simulering med ett 
185 kW-system i Barsebäck GK:s verksamhet år 2013. 

185 kW-system 

I tabell 43 syns elproduktionen från ett 185 kW system med optimal orientering (azimuthvinkel 0° 

och lutning 39°) placerat i Barsebäck GK:s verksamhet för åren 2013, 2012 och 2011.  

Tabell 43. Elproduktion från ett 185 kW-system i Barsebäck GK:s verksamhet. 

År 
Elbehov 
(kWh) 

PV-produktion 
(kWh) 

Överskott 
(kWh) 

Överskott 
(%) 

Solel i verksamheten 
(%) 

2013 712 885 183 638 11 327 6,17 24,17 

2012 779 982 168 460 5 090 3,02 20,95 

2011 685 502 164 350 10 729 6,53 22,41 

 

Den totala mängden solel som kan produceras och användas av Barsebäck GK:s verksamhet ligger 

omkring 22 % av det totala elbehovet (baserat på åren 2011-2013) om överskottet får vara ~5 % av 

produktionen. 

220 kW-system 

I tabell 44 syns elproduktionen från ett 220 kW system med optimal orientering i Barsebäck GK:s 

verksamhet för de tre aktuella åren.  

Tabell 44. Elproduktion från ett 220 kW-system i Barsebäck GK:s verksamhet. 

År 
Elbehov 
(kWh) 

PV-produktion 
(kWh) 

Överskott 
(kWh) 

Överskott 
(%) 

Solel i verksamheten 
(%) 

2013 712 885 218 381 24 864 11,39 27,15 

2012 779 982 200 331 13 243 6,61 23,99 

2011 685 502 195 444 22 228 11,37 25,27 

 

Om de tolereras att överskottet är ~10 % så kan solel stå för omkring 26 % av verksamhetens totala 

elbehov. 
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Känslighetsanalys 

Förlorad produktion då solcellernas orientering avviker från optimalt läge illustreras i figur 54.  

 

Figur 54. Elproduktion som funktion av azimuthvinkel samt elproduktion som funktion av panelernas lutning. 
Simuleringen är utförd i HOMER med ett system på 100 kW installerad effekt. 

I tabell 45 syns det i procent hur mycket produktion som går förlorad beroende på systemets 

orientering. En orientering som har 95 % produktion innebär att 5 % förloras. 

Tabell 45. Tabellen visar effektiviteten på ett system med en viss orientering och lutning. Alla värden relaterar till 
optimal orientering och lutning där effektiviteten är 100 %. 

 
ö 

                 
v 

L\A (°) -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

90 57 61 64 67 70 72 74 74 75 75 75 74 74 72 70 68 65 61 58 

80 62 66 70 73 76 79 81 82 83 83 83 82 81 79 77 74 71 67 63 

70 66 71 75 79 82 85 87 89 90 90 90 89 87 85 83 79 76 72 67 

60 70 75 79 83 87 90 92 94 95 95 95 94 92 90 87 84 80 76 71 

50 74 78 83 86 90 93 95 97 98 98 98 97 95 93 90 87 83 79 75 

40 77 81 85 88 92 94 97 98 99 99 99 98 97 95 92 89 86 82 78 

39 77 81 85 89 92 94 97 98 99 100 99 98 97 95 92 89 86 82 78 

30 80 83 86 89 92 94 96 97 98 99 98 98 96 95 92 90 87 84 80 

20 82 84 87 89 91 93 94 95 96 96 96 95 94 93 91 89 87 85 82 

10 83 85 86 87 88 89 90 90 91 91 91 90 90 89 88 88 86 85 84 

0 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 

 

Ekonomi 

Utan bidrag 

Följande tabeller visar nuvärde, produktionspris och payback-tid för en anläggning som 

upprättas utan investeringsbidrag. 
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Nuvärde 
Tabell 46. Tabellen visar investeringens storlek samt nuvärdet och nettonuvärdet efter 25 respektive 40 år för de två 
systemstorlekarna. 

System 
Livslängd 

(år) 
Investering 

(kr) 
Nuvärde vid livslängdens slut 

(kr) 
Nettonuvärde 

(kr) 

185 kW 25 2 963 000 4 053 138 1 090 138 

 
40 2 963 000 6 384 775 3 421 775 

 
     

220 kW 25 3 523 000 4 580 533 1 057 533 

 
40 3 523 000 7 201 040 3 678 040 

 

220 kW-systemet får högre nettonuvärde än 185 kW-systemet ju längre livslängden blir. Relativt sett 

så ger 186 kW-systemet högst utdelning även om systemet är funktionellt i 40 år. 185 kW-systemets 

nuvärde efter 40 år är 2,15 gånger högre än investeringen medan 220 kW-systemets nuvärde är 2.04 

gånger högre än investeringen efter 40 år.   

Produktionspris 
Tabell 47. Tabellen visar produktionspriset på elen som produceras i anläggningen. Produktionspriset är i princip 
oberoende av systemets storlek och påverkas främst av systemets livslängd. 

System Livslängd (år) Produktionspris (kr/kWh) 

185 kW 25 0,99 

 
40 0,82 

  
 

220 kW 25 0,99 

 
40 0,81 

 

Det är produktionspriset som ska sättas i relation till det rörliga elpriset på nätet. Så länge det rörliga 

elpriset är högre än produktionspriset så är det lönsamt att producera och använda elen i den egna 

verksamheten.   

Payback-tid 
Tabell 48. Tabellen visar hur lång tid det tar tills investeringen har återbetalat sig beroende på systemstorleken. 

System Paybacktid (år) 

185 kW 19 

 
 

220 kW 20 

 

Systemet är lönsamt så länge payback-tiden är kortare än 25 år. Systemet blir mer lönsamt ju längre 

livstiden blir.  

 

Med bidrag 

Följande tabeller visar nuvärde, produktionspris och payback-tid för en anläggning som 

upprättats med ett ekonomiskt investeringsstöd på 35 % av investeringsbeloppet. 



   

67 
 

Nuvärde 
Tabell 49. Tabellen visar investeringens storlek samt nuvärdet och nettonuvärdet efter 25 respektive 40 år för de två 
systemstorlekarna. 

System 
Livslängd 

(år) 
Investering 

(kr) 
Nuvärde vid livslängdens slut 

(kr) 
Nettonuvärde 

(kr) 

185 kW 25 1 927 000 4 053 138 2 126 138 

 
40 1 927 000 6 384 775 4 457 775 

 
     

220 kW 25 2 291 000 4 580 533 2 289 533 

 
40 2 291 000 7 201 040 4 910 040 

 

Med investeringsstöd är nuvärdet ännu större för 220 kW-systemet än för 185 kW-systemet jämfört 

med utan investeringsstöd. Den relativa ökningen är fortfarande störst för 185 kW-systemet. 

Produktionspris 
Tabell 50. Tabellen visar produktionspriset på elen som produceras i anläggningen. Produktionspriset är i princip 
oberoende av systemets storlek och påverkas främst av systemets livslängd. 

System Livslängd (år) Produktionspris (kr/kWh) 

185 kW 25 0,66 

 
40 0,57 

  
 

220 kW 25 0,66 

 
40 0,57 

 

Produktionspriset sjunker med investeringsstöd. 

Payback-tid 
Tabell 51. Tabellen visar hur lång tid det tar tills investeringen har återbetalat sig beroende på systemstorleken. 

System Paybacktid (år) 

185 kW 10 

 
 

220 kW 11 

 

Payback-tiden blir också den kortare med investeringsstöd. 
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Degeberga-Widtsköfle GK 

Summering resultat Degeberga-Widtsköfle GK 

Här följer en summering av resultaten från simuleringarna med Degeberga-Widtsköfle GK. 

Orientering 

I tabell 52 visas optimal orientering för att maximera elproduktion från solpaneler placerade vid 

Degeberga-Widtsköfle GK. 

Tabell 52. Optimal orientering för solpaneler vid Degeberga-Widtsköfle GK. 

Optimal azimuth  Optimal lutning  

0° 40° 

 

Baserat på åren 2011-2013 producerar PV-systemet mest el då de är riktade rakt mot söder och lutas 

40 grader mot horisontalplanet. 

Produktion 

Ett summerat resultat baserat på åren 2011-2013 visas i tabell 53. Två system har tagits fram i syfte 

att hålla nere andelen överskottsel i elproduktionen till omkring 5- respektive 10-procent.  

Tabell 53. Tabellen visar simuleringsresultaten för ett 32 kW respektive ett 40 kW-system integrerat i Degeberga-
Widtsköfle GK:s verksamhet. 

Degeberga-
Widtsköfle GK 

    Systemstorlek 
(kW) 

Elbehov 
(kWh/år) 

PV-produktion 
(kWh/år) 

Överskott 
(%) 

Solel i verksamheten 
(%) 

32 ~131 000 ~31 500 ~5 ~23 

40 ~131 000 ~39 500 ~10 ~27 

 

Simuleringen visar att Degeberga-Widtsköfle GK kan installera ett 32 kW PV-system om andelen 

överskottsenergi ska vara omkring 5 procent. Ett sådant system producerar omkring 31 500 kWh per 

år varav ungefär 30 000 kWh kan användas direkt i verksamheten. 

Om andelen överskottsenergi skulle tillåtas vara omkring 10 procent skulle ett 40 kW PV-system 

kunna installeras. Ett sådant system producerar ungefär 39 500 kWh per år och ca 35 500 kWh av 

dessa kan användas direkt i verksamheten. 

Ekonomi 

I tabell 54 syns en sammanställning från ekonomiberäkningarna från Degeberga-Widtsköfle GK.  

Tabell 54. Tabellen visar investeringens storlek, nettonuvärde, produktionspris på elen samt payback-tid för de två 
systemförslagen. 

System Bidrag  
Investering 

(kr) 
Nettonuvärde 

25 år (kr) 
Nettonuvärde 

40 år (kr) 
Produktionspris 

(kr/kWh) 
Paybacktid 

(år) 

32 kW Nej 515 000 243 399 673 977 0,76 - 0,91 17 

 
Ja 335 800 422 599 853 177 0,53 - 0,61 10 
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40kW Nej 643 000 259 878 769 333 0,75 - 0,91 18 

 
Ja 419 000 483 878 993 333 0,53 - 0,60 10 

 

40 kW-systemet får ett högre nettonuvärde än 32 kW-systemet när livslängden blir längre än 25 år. 

Dock så är den relativa ökningen av värdet större för 32 kW-systemet även om livslängden blir 40 år. 

Produktionspriset är i princip detsamma för båda systemen och ligger på mellan 0,53 och 0,91 

kr/kWh beroende på systemets livslängd och om anläggningen har fått investeringsstöd eller inte. 

När det gäller payback-tiden så ligger den på 17 - 18 år utan stöd och 10 år med stöd. 

Utförlig presentation av resultaten för Degeberga-Widtsköfle GK 

Soldata 

I figur 55 syns solinstrålningen för de senaste 15 åren vid Degeberga-Widtsköfle GK.  

 

Figur 55. Instrålad energi per kvadratmeter vid Degeberga-Widtsköfle GK under åren 1999 - 2013. 

Genomsnittet för denna period är 1046 kWh/m2*år. Simuleringen görs för åren 2011, 2012 samt 

2013 då solinstrålningen var 994 kWh/m2, 1053 kWh/m2 samt 1100 kWh/m2. Medelvärdet från de 

tre åren kommer att ge en god uppfattning om produktionen för ett normalår då medelinstrålningen 

för dessa år är 1049 kWh/m2*år.  

Optimal orientering 

En simulering är utförd i syfte att bestämma panelernas optimala orientering (azimuth-vinkel samt 

lutning). Resultatet syns i tabell 55. 

Tabell 55. Optimal orientering för PV-paneler åren 2013, 2012 och 2011. 

År 
Optimal azimuth 

(grader) 
Optimal lutning 

(grader) 

2013 2 39 

2012 0 41 

2011 -1 39 

Systemförslag 0 40 
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Simuleringen visar att optimal orientering är att panelerna pekar rakt mot söder med 40 graders 

lutning för optimal produktion.  

Systemstorlek 

Andelen av den producerade elen som blir överskott beroende på systemets storlek syns i figur 56 

för Degeberga-Widtsköfle GK.  

 

Figur 56. Andelen överskott beroende på systemets storlek. 

Två systemstorlekar har simulerats fram för åren 2011-2013 där det ena har 5 % överskott och det 

andra har 10 % överskott. Resultatet från simuleringen visas i tabell 56. 

Tabell 56. PV-system som producerar 5 % respektive 10 % överskott under åren 2011-2013. 

År Optimal systemstorlek  
(~5 % överskott) 

Optimal systemstorlek  
(~10 % överskott) 

2013 24 KW 30 kW 

2012 32 kW 41 kW 

2011 41 kW 50 kW 

Systemförslag 32 kW 40 kW 

 

Föreslagna systemstorlekar är 32 kW för ~5 % överskott samt 40 kW för ~10 % överskott. 

Elproduktion från systemförslagen för åren 2011-2013 

Här redovisas resultaten från de föreslagna systemen, d.v.s. azimuth-vinkel 0°, lutning 40° och 32 

respektive 40 kW installerad effekt. Ett exempel på hur elproduktionen varierar mellan månaderna 

syns i figur 57. 
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Figur 57. Figuren visar hur PV-systemets produktion varierar mellan månaderna. Figuren är tagen från simulering med ett 
32 kW-system i Degeberga-Widtsköfle GK:s verksamhet år 2013. 

32 kW-system 

I tabell 57 syns elproduktionen från ett 32 kW system med optimal orientering (azimuthvinkel 0° och 

lutning 40°) placerat i Degeberga-Widtsköfle GK:s verksamhet för åren 2013, 2012 och 2011.  

Tabell 57. Elproduktion från ett 32 kW-system i Degeberga-Widtsköfle GK:s verksamhet. 

År 
Elbehov 
(kWh) 

PV-produktion 
(kWh) 

Överskott 
(kWh) 

Överskott 
(%) 

Solel i verksamheten 
(%) 

2013 116 797 33 117 3 828 11,56 25,08 

2012 132 132 32 004 1 441 4,50 23,13 

2011 144 545 29 695 429 1,44 20,25 

 

Den totala mängden solel som kan produceras och användas av Degeberga-Widtsköfle GK:s 

verksamhet ligger omkring 23 % av det totala elbehovet (baserat på åren 2011-2013) om överskottet 

får vara ~5 % av produktionen. På grund av att elbehovet var förhållandevis lågt år 2013 samtidigt 

som solinstrålningen var hög under året blir överskottet extra mycket detta år. 

40 kW-system 

I tabell 58 syns elproduktionen från ett 40 kW system med optimal orientering i Degeberga-

Widtsköfle GK:s verksamhet för de tre aktuella åren.  

Tabell 58. Elproduktion från ett 40 kW-system i Degeberga-Widtsköfle GK:s verksamhet. 

År 
Elbehov 
(kWh) 

PV-produktion 
(kWh) 

Överskott 
(kWh) 

Överskott 
(%) 

Solel i verksamheten 
(%) 

2013 116 797 41 397 7 917 19,12 28,67 

2012 132 132 40 005 3 709 9,27 27,47 

2011 144 545 37 118 1 616 4,35 24,56 

 

Om de tolereras att överskottet är ~10 % så kan solel stå för omkring 27 % av verksamhetens totala 

elbehov. Här syns också att överskottet blir extra mycket år 2013. 
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Känslighetsanalys 

Förlorad produktion då solcellernas orientering avviker från optimalt läge illustreras i figur 58.  

 

Figur 58. Elproduktion som funktion av azimuthvinkel samt elproduktion som funktion av panelernas lutning. 
Simuleringen är utförd i HOMER med ett system på 30 kW installerad effekt. 

I tabell 59 syns det i procent hur mycket produktion som går förlorad beroende på systemets 

orientering. En orientering som har 95 % produktion innebär att 5 % förloras. 

Tabell 59. Tabellen visar effektiviteten på ett system med en viss orientering och lutning. Alla värden relaterar till 
optimal orientering och lutning där effektiviteten är 100 %. 

 
ö 

                 
v 

L\A (°) -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

90 57 60 64 66 69 71 73 74 74 75 75 74 74 72 71 68 65 62 58 

80 61 66 69 73 76 78 80 82 83 83 83 83 81 80 77 75 71 67 63 

70 66 70 75 78 82 84 87 88 89 90 90 89 88 86 83 80 76 72 68 

60 70 75 79 83 86 89 92 93 94 95 95 94 93 90 88 84 81 76 72 

50 74 78 82 86 89 92 95 97 98 98 98 97 96 94 91 88 84 80 75 

40 77 81 85 88 91 94 96 98 99 100 99 99 97 95 93 90 86 82 78 

30 79 83 86 89 92 94 96 97 98 99 99 98 97 95 93 90 87 84 81 

20 82 84 87 89 91 92 94 95 96 96 96 95 94 93 92 90 88 85 83 

10 83 85 86 87 88 89 90 90 91 91 91 91 90 90 89 88 87 86 84 

0 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 

 

Ekonomi 

Utan bidrag 

Följande tabeller visar nuvärde, produktionspris och payback-tid för en anläggning som 

upprättas utan investeringsbidrag. 
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Nuvärde 
Tabell 60. Tabellen visar investeringens storlek samt nuvärdet och nettonuvärdet efter 25 respektive 40 år för de två 
systemstorlekarna. 

System 
Livslängd 

(år) 
Investering 

(kr) 
Nuvärde vid livslängdens slut 

(kr) 
Nettonuvärde 

(kr) 

32 kW 25 515 000 758 399 243 399 

 
40 515 000 1 188 977 673 977 

 
     

40 kW 25 643 000 902 878 259 878 

 
40 643 000 1 412 333 769 333 

 

40 kW-systemet får högre nettonuvärde än 32 kW-systemet ju längre livslängden blir. Relativt sett så 

ger 32 kW-systemet högst utdelning även om systemet är funktionellt i 40 år. 32 kW-systemets 

nuvärde efter 40 år är 2,31 gånger högre än investeringen medan 40 kW-systemets nuvärde är 2.20 

gånger högre än investeringen efter 40 år.   

Produktionspris 
Tabell 61. Tabellen visar produktionspriset på elen som produceras i anläggningen. Produktionspriset är i princip 
oberoende av systemets storlek och påverkas främst av systemets livslängd. 

System Livslängd (år) Produktionspris (kr/kWh) 

32 kW 25 0,91 

 
40 0,76 

  
 

40 kW 25 0,91 

 
40 0,75 

 

Det är produktionspriset som ska sättas i relation till det rörliga elpriset på nätet. Så länge det rörliga 

elpriset är högre än produktionspriset så är det lönsamt att producera och använda elen i den egna 

verksamheten.   

Payback-tid 
Tabell 62. Tabellen visar hur lång tid det tar tills investeringen har återbetalat sig beroende på systemstorleken. 

System Paybacktid (år) 

32 kW 17 

 
 

40 kW 18 

 

Systemet är lönsamt så länge payback-tiden är kortare än 25 år. Systemet blir mer lönsamt ju längre 

livstiden blir.  

Med bidrag 

Följande tabeller visar nuvärde, produktionspris och payback-tid för en anläggning som 

upprättats med ett ekonomiskt investeringsstöd på 35 % av investeringsbeloppet. 
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Nuvärde 
Tabell 63. Tabellen visar investeringens storlek samt nuvärdet och nettonuvärdet efter 25 respektive 40 år för de två 
systemstorlekarna. 

System 
Livslängd 

(år) 
Investering 

(kr) 
Nuvärde vid livslängdens slut 

(kr) 
Nettonuvärde 

(kr) 

32 kW 25 335 800 758 399 422 599 

 
40 335 800 1 188 977 853 177 

 
     

40 kW 25 419 000 902 878 483 878 

 
40 419 000 1 412 333 993 333 

 

Med investeringsstöd är nuvärdet ännu större för 40 kW-systemet än för 32 kW-systemet jämfört 

med utan investeringsstöd. Den relativa ökningen är fortfarande störst för 32 kW-systemet. 

Produktionspris 
Tabell 64. Tabellen visar produktionspriset på elen som produceras i anläggningen. Produktionspriset är i princip 
oberoende av systemets storlek och påverkas främst av systemets livslängd. 

System Livslängd (år) Produktionspris (kr/kWh) 

32 kW 25 0,61 

 
40 0,53 

  
 

40 kW 25 0,60 

 
40 0,53 

 

Produktionspriset sjunker med investeringsstöd. 

Payback-tid 
Tabell 65. Tabellen visar hur lång tid det tar tills investeringen har återbetalat sig beroende på systemstorleken. 

System Paybacktid (år) 

32 kW 10 

 
 

40 kW 10 

 

Payback-tiden blir också den kortare med investeringsstöd. 
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Gävle GK 

Summering resultat Gävle GK 

Här följer en summering av resultaten från simuleringarna med Gävle GK. 

Orientering 

I tabell 66 visas optimal orientering för att maximera elproduktion från solpaneler placerade vid 

Gävle GK. 

Tabell 66. Optimal orientering för solpaneler vid Upsala GK. 

Optimal azimuth  Optimal lutning  

1° 44° 

 

Baserat på åren 2011 och 2013 producerar PV-systemet mest el då de är riktade en grad mot väst 

(från söderläge) och har en lutning på 44 grader från horisontalplanet. 

Produktion 

Ett summerat resultat baserat på åren 2011-2013 visas i tabell 67. Två system har tagits fram i syfte 

att hålla nere andelen överskottsel i elproduktionen till omkring 5- respektive 10-procent.  

Tabell 67. Tabellen visar simuleringsresultaten för ett 115 kW respektive ett 140 kW-system integrerat i Gävle GK:s 
verksamhet. 

Gävle GK 
    Systemstorlek 

(kW) 
Elbehov 
(kWh/år) 

PV-produktion 
(kWh/år) 

Överskott 
(%) 

Solel i verksamheten 
(%) 

60 ~270 000 ~56 500 ~5 ~20 

78 ~270 000 ~73 500 ~10 ~24 

 

Simuleringen visar att Gävle GK kan installera ett 60 kW PV-system om andelen överskottsenergi ska 

vara omkring 5 procent. Ett sådant system producerar omkring 56 500 kWh per år varav ungefär 

53 500 kWh kan användas direkt i verksamheten. 

Om andelen överskottsenergi skulle tillåtas vara omkring 10 procent skulle ett 78 kW PV-system 

kunna installeras. Ett sådant system producerar ungefär 73 500 kWh per år och drygt 66 000 kWh av 

dessa kan användas direkt i verksamheten. 

Ekonomi 

I tabell 68 syns en sammanställning från ekonomiberäkningarna från Gävle GK.  

Tabell 68. Tabellen visar investeringens storlek, nettonuvärde, produktionspris på elen samt payback-tid för de två 
systemförslagen. 

System Bidrag  
Investering 

(kr) 
Nettonuvärde 

25 år (kr) 
Nettonuvärde 

40 år (kr) 
Produktionspris 

(kr/kWh) 
Paybacktid 

(år) 

60 kW Nej 963 000 390 161 1 157 536 0,79 - 0,96 18 

 
Ja 627 000 726 161 1 493 536 0,55 - 0,64 10 
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 78 kW Nej 1 251 000 394 516 1 335 727 0,81 - 0,98 19 

 
Ja 814 200 831 316 1 772 527 0,57 - 0,65 11 

 

78 kW-systemet får ett högre nettonuvärde än 60 kW-systemet när livslängden blir längre än 25 år. 

Dock så är den relativa ökningen av värdet större för 60 kW-systemet även om livslängden blir 40 år. 

Produktionspriset är i princip detsamma för båda systemen och ligger på mellan 0,55 och 0,98 

kr/kWh beroende på systemets livslängd och om anläggningen har fått investeringsstöd eller inte. 

När det gäller payback-tid så ligger den på 18 - 19 år utan stöd och 10 - 11 år med stöd. 

Utförlig presentation av resultaten för Gävle GK 

Soldata 

I figur 59 syns solinstrålningen för de senaste 15 åren vid Gävle GK.  

 

Figur 59. Instrålad energi per kvadratmeter vid Gävle GK under åren 1999 - 2013. 

Genomsnittet för denna period är 955 kWh/m2 per år. Simuleringen görs för åren 2011, 2012 samt 

2013 då solinstrålningen var 884 kWh/m2, 846 kWh/m2 samt 977 kWh/m2. Detta innebär att 

simuleringarna för åren 2011 och 2012 kommer att ge något sämre produktionsresultat än för ett 

medelår medan simuleringen för år 2013 kommer att ge något bättre resultat. Medelvärdet från åren 

2011 och 2013 kommer att ge en god uppfattning om produktionen för ett normalår då 

medelinstrålningen för dessa två år är 930 kWh/m2 per år.  

Optimal orientering 

En simulering är utförd i syfte att bestämma panelernas optimala orientering (azimuth-vinkel samt 

lutning). Resultatet syns i tabell 69. 

Tabell 69. Optimal orientering för PV-paneler åren 2013, 2012 och 2011. 

År 
Optimal azimuth 

(grader) 
Optimal lutning 

(grader) 

2013 1 45 

2012 1 43 
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2011 1 43 

Systemförslag 1 44 

 

Simuleringen visar att optimal azimuthvinkel är 1 grad och att lutningen ska vara 44 grader för 

optimal produktion.  

 

Systemstorlek 

Andelen av produktionen som blir överskottsel beroende på systemets storlek i Gävle GK:s 

verksamhet syns i figur 60. 

 

Figur 60. Andel överskottsel som funktion av systemets storlek. 

Två systemstorlekar har simulerats fram för åren 2011-2013 där det ena har 5 % överskott och det 

andra har 10 % överskott. Resultatet från simuleringen visas i tabell 70. 

Tabell 70. PV-system som producerar 5 % respektive 10 % överskott under åren 2011-2013. 

År Optimal systemstorlek  
(~5 % överskott) 

Optimal systemstorlek  
(~10 % överskott) 

2013 50 kW 70 kW 

2012 68 kW 87 kW 

2011 70 kW 87 kW 

Systemförslag 60 kW 78 kW 

 

Föreslagna systemstorlekar är 68 kW för ~5 % överskott samt 78 kW för ~10 % överskott. Detta är 

baserat på åren 2011 och 2013 som tillsammans ger solinstrålning ungefär motsvarande ett 

normalår. 
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Elproduktion från systemförslagen för åren 2011-2013 

Här redovisas resultaten från de föreslagna systemen, d.v.s. azimuth-vinkel 1°, lutning 44° och 60 kW 

respektive 78 kW installerad effekt. Ett exempel på hur elproduktionen varierar mellan månaderna 

syns i figur 61. 

 

Figur 61. Figuren visar hur PV-systemets produktion varierar mellan månaderna. Figuren är tagen från simulering med ett 
60 kW-system i Gävle GK:s verksamhet år 2013. 

60 kW-system 

I tabell 71 syns elproduktionen från ett 60 kW system med optimal orientering (azimuthvinkel 1° och 

lutning 44°) placerat i Gävle GK:s verksamhet för åren 2013, 2012 och 2011.  

Tabell 71. Elproduktion från ett 60 kW-system i Gävle GK:s verksamhet. 

År 
Elbehov 
(kWh) 

PV-produktion 
(kWh) 

Överskott 
(kWh) 

Överskott 
(%) 

Solel i verksamheten 
(%) 

2013 250 401 60 387 4 481 7,42 22,33 

2012 288 360 50 043 1 624 3,25 16,79 

2011 293 097 52 851 1 473 2,79 17,53 

 

Den totala mängden solel som kan produceras och användas av Gävle GK:s verksamhet ligger 

omkring 20 % av det totala elbehovet (baserat på år 2011 och 2013) om överskottet får vara ~5 % av 

produktionen. 

78 kW-system 

I tabell 72 syns elproduktionen från ett 78 kW system med optimal orientering i Gävle GK:s 

verksamhet för de tre aktuella åren.  

Tabell 72. Elproduktion från ett 78 kW-system i Gävle GK:s verksamhet. 

År 
Elbehov 
(kWh) 

PV-produktion 
(kWh) 

Överskott 
(kWh) 

Överskott 
(%) 

Solel i verksamheten 
(%) 

2013 250 401 78 503 9 547 12,16 27,54 

2012 288 360 65 056 4 734 7,28 20,92 

2011 293 097 68 706 4 787 6,97 21,81 

 

Om de tolereras att överskottet är ~10 % så kan solel stå för drygt 24 % av verksamhetens totala 

elbehov. Detta baserat på data från 2011 och 2013. 

Känslighetsanalys 

Förlorad produktion då solcellernas orientering avviker från optimalt läge illustreras i figur 62.  
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Figur 62. Elproduktion som funktion av azimuthvinkel samt elproduktion som funktion av panelernas lutning. 
Simuleringen är utförd i HOMER med ett system på 50 kW installerad effekt. 

Skillnaden på elproduktion mellan ett system som är riktat rakt mot söder och ett system som 

avviker med 1 grad är 0,01 % och försumbart. Det är därför inte fel att säga att panelerna ska vara 

riktade rakt mot söder. I tabell 73 syns det i procent hur mycket produktion som går förlorad 

beroende på systemets orientering. En orientering som har 95 % produktion innebär att 5 % förloras. 

Tabell 73. Tabellen visar effektiviteten på ett system med en viss orientering och lutning. Alla värden relaterar till 
optimal orientering och lutning där effektiviteten är 100 %. 

 
ö 

                 
v 

L\A (°) -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

90 55 60 64 68 72 75 77 78 79 80 80 79 78 76 73 70 66 61 57 

80 60 65 69 74 78 81 84 86 87 87 87 86 85 82 79 75 71 66 61 

70 64 69 74 79 83 86 89 91 93 93 93 92 90 88 84 80 76 70 65 

60 67 72 77 82 87 90 93 95 97 97 97 96 94 91 88 84 79 74 69 

50 70 75 80 85 89 92 95 97 99 99 99 98 96 93 90 86 81 77 71 

44 71 76 81 85 89 93 96 98 99 100 99 98 96 94 91 87 82 78 73 

40 72 77 81 86 89 93 95 97 99 99 99 98 96 94 91 87 83 78 73 

30 74 78 82 85 89 91 94 95 97 97 97 96 94 92 90 86 83 79 75 

20 75 78 81 84 86 88 90 91 92 93 92 92 91 89 87 85 82 79 76 

10 77 78 80 81 82 83 84 85 86 86 86 85 85 84 83 82 80 79 77 

0 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 

 

Ekonomi 

Utan bidrag 

Följande tabeller visar nuvärde, produktionspris och payback-tid för en anläggning som 

upprättas utan investeringsbidrag. 
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Nuvärde 
Tabell 74. Tabellen visar investeringens storlek samt nuvärdet och nettonuvärdet efter 25 respektive 40 år för de två 
systemstorlekarna. 

System 
Livslängd 

(år) 
Investering 

(kr) 
Nuvärde vid livslängdens slut 

(kr) 
Nettonuvärde 

(kr) 

60 kW 25 963 000 1 353 161 390 161 

 
40 963 000 2 120 536 1 157 536 

 
     

78 kW 25 1 251 000 1 645 516 394 516 

 
40 1 251 000 2 586 727 1 335 727 

 

78 kW-systemet får högre nettonuvärde än 60 kW-systemet ju längre livslängden blir. Relativt 

investeringen ger 60 kW-systemet högst utdelning även om systemet är funktionellt i 40 år. 60 kW-

systemets nuvärde efter 40 år är 2,20 gånger högre än investeringen medan 78 kW-systemets 

nuvärde är 2.07 gånger högre än investeringen efter 40 år.   

Produktionspris 
Tabell 75. Tabellen visar produktionspriset på elen som produceras i anläggningen. Produktionspriset är i princip 
oberoende av systemets storlek och påverkas främst av systemets livslängd. 

System Livslängd (år) Produktionspris (kr/kWh) 

60 kW 25 0,96 

 
40 0,79 

  
 

78 kW 25 0,98 

 
40 0,81 

 

Det är produktionspriset som ska sättas i relation till det rörliga elpriset på nätet. Så länge det rörliga 

elpriset är högre än produktionspriset så är det lönsamt att producera och använda elen i den egna 

verksamheten.   

Payback-tid 
Tabell 76. Tabellen visar hur lång tid det tar tills investeringen har återbetalat sig beroende på systemstorleken. 

System Paybacktid (år) 

kW 18 

 
 

kW 19 

 

Systemet är lönsamt så länge payback-tiden är kortare än 25 år. Systemet blir mer lönsamt ju längre 

livstiden blir.  
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Med bidrag 

Följande tabeller visar nuvärde, produktionspris och payback-tid för en anläggning som upprättats 

med ett ekonomiskt investeringsstöd på 35 % av investeringsbeloppet. 

Nuvärde 
Tabell 77. Tabellen visar investeringens storlek samt nuvärdet och nettonuvärdet efter 25 respektive 40 år för de två 
systemstorlekarna. 

System 
Livslängd 

(år) 
Investering 

(kr) 
Nuvärde vid livslängdens slut 

(kr) 
Nettonuvärde 

(kr) 

60 kW 25 627 000 1 353 161 726 161 

 
40 627 000 2 120 536 1 493 536 

 
     

78 kW 25 814 200 1 645 516 831 316 

 
40 814 200 2 586 727 1 772 527 

 

Med investeringsstöd är nuvärdet ännu större för 78 kW-systemet än för 60 kW-systemet jämfört 

med utan investeringsstöd. Den relativa ökningen är fortfarande störst för 60 kW-systemet. 

Produktionspris 
Tabell 78. Tabellen visar produktionspriset på elen som produceras i anläggningen. Produktionspriset är i princip 
oberoende av systemets storlek och påverkas främst av systemets livslängd. 

System Livslängd (år) Produktionspris (kr/kWh) 

60 kW 25 0,64 

 
40 0,55 

  
 

78 kW 25 0,65 

 
40 0,57 

 

Produktionspriset sjunker med investeringsstöd. 

Payback-tid 
Tabell 79. Tabellen visar hur lång tid det tar tills investeringen har återbetalat sig beroende på systemstorleken. 

System Paybacktid (år) 

60 kW 10 

 
 

70 kW 11 

 

Payback-tiden blir också den kortare med investeringsstöd. 
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Kungsängen GK 

Summering resultat Kungsängen GK 

Här följer en summering av resultaten från simuleringarna med Kungsängen GK. 

Orientering 

I tabell 80 visas optimal orientering för att maximera elproduktion från solpaneler placerade vid 

Kungsängen GK. 

Tabell 80. Optimal orientering för solpaneler vid Kungsängen GK. 

Optimal azimuth  Optimal lutning  

5° 44° 

 

Baserat på åren 2011 och 2012 producerar PV-systemet mest el då de är riktade 5 grader mot väst 

(från söderläge) och har en lutning på 44 grader från horisontalplanet. 

Produktion 

Ett summerat resultat baserat på normalåren 2011-2012 visas i tabell 81. Två system har tagits fram i 

syfte att hålla nere andelen överskottsel i elproduktionen till omkring 5- respektive 10-procent.  

Tabell 81. Tabellen visar simuleringsresultaten för ett 75 kW respektive ett 90 kW-system integrerat i Kungsängen GK:s 
verksamhet. 

Kungsängen GK 
    Systemstorlek 

(kW) 
Elbehov 
(kWh/år) 

PV-produktion 
(kWh/år) 

Överskott 
(%) 

Solel i verksamheten 
(%) 

75 ~287 000 ~75 500 ~5 ~24 

90 ~287 000 ~90 500 ~10 ~28 

 

Simuleringen visar att Kungsängen GK kan installera ett 75 kW PV-system om andelen 

överskottsenergi ska vara omkring 5 procent. Ett sådant system producerar omkring 75 500 kWh per 

år varav ungefär 72 000 kWh kan användas direkt i verksamheten. 

Om andelen överskottsenergi skulle tillåtas vara omkring 10 procent skulle ett 90 kW PV-system 

kunna installeras. Ett sådant system producerar ungefär 90 500 kWh per år och drygt 81 000 kWh av 

dessa kan användas direkt i verksamheten. 

Ekonomi 

I tabell 82 syns en sammanställning från ekonomiberäkningarna från Kungsängen GK.  

Tabell 82. Tabellen visar investeringens storlek, nettonuvärde, produktionspris på elen samt payback-tid för de två 
systemförslagen. 

System Bidrag  
Investering 

(kr) 
Nettonuvärde 

25 år (kr) 
Nettonuvärde 

40 år (kr) 
Produktionspris 

(kr/kWh) 
Paybacktid 

(år) 

75 kW Nej 1 203 000 593 168 1 628 406 0,75 - 0,91 17 

 
Ja 783 000 1 013 168 2 048 406 0,53 - 0,61 10 
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90 kW Nej 1 443 000 598 679 1 769 029 0,75 - 0,91 18 

 
Ja 939 000 1 102 679 2 273 029 0,53 - 0,61 10 

 

90 kW-systemet får ett högre nettonuvärde än 75 kW-systemet när livslängden blir längre än 25 år. 

Dock så är den relativa ökningen av värdet större för 75 kW-systemet även om livslängden blir 40 år. 

Produktionspriset är i princip detsamma för båda systemen och ligger på mellan 0,53 och 0,91 

kr/kWh beroende på systemets livslängd och om anläggningen har fått investeringsstöd eller inte. 

När det gäller payback-tiden så ligger den på 17 - 18 år utan stöd och 10 år med stöd. 

Utförlig presentation av resultaten för Kungsängen GK 

Soldata 

I figur 63 syns solinstrålningen för de senaste 15 åren vid Kungsängen GK.  

 

Figur 63. Instrålad energi per kvadratmeter vid Kungsängen GK under åren 1999 - 2013. 

Genomsnittet för denna period är 1005 kWh/m2 per år. Simuleringen görs för åren 2011, 2012 samt 

2013 då solinstrålningen var 1010 kWh/m2, 992 kWh/m2 samt 1097 kWh/m2. Detta innebär att 

medelvärdet på simuleringarna med data från åren 2011 och 2012 kommer att ge en god uppfattning 

om förväntad produktion eftersom medelvärdet på instrålningen var under dessa år 1001 kWh/m2.  

Optimal orientering 

En simulering är utförd i syfte att bestämma panelernas optimala orientering (azimuth-vinkel samt 

lutning). Resultatet syns i tabell 83. 

Tabell 83. Optimal orientering för PV-paneler åren 2013, 2012 och 2011. 

År 
Optimal azimuth 

(grader) 
Optimal lutning 

(grader) 

2013 1 45 

2012 3 44 

2011 7 44 

Systemförslag 5 44 
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Simuleringen visar att optimal azimuthvinkel är 5 grader och att lutningen ska vara 44 grader för 

optimal produktion.  

Systemstorlek 

Den andel av produktionen som blir överskott beroende på systemets storlek i Kungsängen 

GK:s verksamhet syns i figur 64. 

 

Figur 64. Andel överskott som funktion av systemets storlek i Kungsängen GK:s verksamhet. 

Två systemstorlekar har simulerats fram för åren 2011-2013 där det ena har 5 % överskott och det 

andra har 10 % överskott. Resultatet från simuleringen visas i tabell 84. 

Tabell 84. PV-system som producerar 5 % respektive 10 % överskott under åren 2011-2013. 

År Optimal systemstorlek  
(~5 % överskott) 

Optimal systemstorlek  
(~10 % överskott) 

2013 77 kW 92 kW 

2012 78 kW 94 kW 

2011 71 kW 87 kW 

Systemförslag 75 kW 90 kW 

 

Föreslagna systemstorlekar är 75 kW för ~5 % överskott samt 90 kW för ~10 % överskott. 

Elproduktion från systemförslagen för åren 2011-2013 

Här redovisas resultaten från de föreslagna systemen, d.v.s. azimuth-vinkel 5°, lutning 44° och 75 kW 

respektive 90 kW installerad effekt. Ett exempel på hur elproduktionen varierar mellan månaderna 

syns i figur 65. 
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Figur 65. Figuren visar hur PV-systemets produktion varierar mellan månaderna. Figuren är tagen från simulering med ett 
75 kW-system i Kungsängen GK:s verksamhet år 2013. 

75 kW-system 

I tabell 85 syns elproduktionen från ett 75 kW system med optimal orientering (azimuthvinkel 5° och 

lutning 44°) placerat i Kungsängen GK:s verksamhet för åren 2013, 2012 och 2011.  

Tabell 85. Elproduktion från ett 75 kW-system i Kungsängen GK:s verksamhet. 

År 
Elbehov 
(kWh) 

PV-produktion 
(kWh) 

Överskott 
(kWh) 

Överskott 
(%) 

Solel i verksamheten 
(%) 

2013 327 392 84 685  3489 4,12 24,80 

2012 295 303 74 680 3 189 4,27 24,21 

2011 278 132 76 453 4 550 5,95 25,85 

 

Den totala mängden solel som kan produceras och användas av Kungsängen GK:s verksamhet ligger 

på drygt 24 % av det totala elbehovet (baserat på åren 2011-2012) om överskottet får vara ~5 % av 

produktionen. 

90 kW-system 

I tabell 86 syns elproduktionen från ett 90 kW system med optimal orientering i Kungsängen GK:s 

verksamhet för de tre aktuella åren.  

Tabell 86. Elproduktion från ett 90 kW-system i Kungsängen GK:s verksamhet. 

År 
Elbehov 
(kWh) 

PV-produktion 
(kWh) 

Överskott 
(kWh) 

Överskott 
(%) 

Solel i verksamheten 
(%) 

2013 327 392 101 622 9 349 9,20 28,18 

2012 295 303 89 616 7 636 8,52 27,76 

2011 278 132 91 744 9 807 10,69 29,46 

 

Om de tolereras att överskottet är ~10 % så kan solel stå för omkring 28 % av verksamhetens totala 

elbehov. 

Känslighetsanalys 

Förlorad produktion då solcellernas orientering avviker från optimalt läge illustreras i figur 66.  
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Figur 66. Elproduktion som funktion av azimuthvinkel samt elproduktion som funktion av panelernas lutning. 
Simuleringen är utförd i HOMER med ett system på 75 kW installerad effekt. 

Skillnaden på elproduktion mellan ett system som är riktat rakt mot söder och ett system som 

avviker med 5 grader är försumbart. Det är därför inte fel att säga att panelerna ska vara riktade rakt 

mot söder. I tabell 87 syns det i procent hur mycket produktion som går förlorad beroende på 

systemets orientering. En orientering som har 95 % produktion innebär att 5 % förloras. 

Tabell 87. Tabellen visar effektiviteten på ett system med en viss orientering och lutning. Alla värden relaterar till 
optimal orientering och lutning där effektiviteten är 100 %. 

 
ö 

                 
v 

L\A (°) -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

90 55 59 63 67 70 73 75 77 78 79 79 78 77 75 72 69 65 61 57 

80 60 64 69 73 76 80 82 85 86 87 86 85 84 81 78 75 71 67 62 

70 64 69 73 78 82 85 88 90 92 93 92 91 90 87 84 80 76 71 66 

60 67 72 77 81 86 89 92 95 96 97 97 96 94 91 88 84 79 75 70 

50 70 75 80 84 88 92 95 97 98 99 99 98 96 93 90 86 82 77 72 

45 72 77 81 85 89 92 95 97 99 100 99 98 97 94 91 87 83 79 74 

40 73 77 82 86 89 93 95 97 99 99 99 98 96 94 91 88 84 79 75 

30 75 79 82 86 89 92 94 96 97 97 97 97 95 93 91 88 84 81 77 

20 77 80 82 85 87 89 91 92 93 93 93 93 92 90 88 86 84 81 78 

10 78 80 81 83 84 85 86 87 87 87 87 87 86 86 85 83 82 81 79 

0 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 

Ekonomi 

Utan bidrag 

Följande tabeller visar nuvärde, produktionspris och payback-tid för en anläggning som 

upprättas utan investeringsbidrag. 
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Nuvärde 
Tabell 88. Tabellen visar investeringens storlek samt nuvärdet och nettonuvärdet efter 25 respektive 40 år för de två 
systemstorlekarna. 

System 
Livslängd 

(år) 
Investering 

(kr) 
Nuvärde vid livslängdens slut 

(kr) 
Nettonuvärde 

(kr) 

75 kW 25 1 203 000 1 796 168 593 168 

 
40 1 203 000 2 831 406 1 628 406 

 
     

90 kW 25 1 443 000 2 041 679 598 679 

 
40 1 443 000 3 212 029 1 769 029 

 

90 kW-systemet får högre nettonuvärde än 75 kW-systemet ju längre livslängden blir. Relativt 

investeringen ger 70 kW-systemet högst utdelning även om systemet är funktionellt i 40 år. 75 kW-

systemets nuvärde efter 40 år är 2,35 gånger högre än investeringen medan 90 kW-systemets 

nuvärde är 2.23 gånger högre än investeringen efter 40 år.   

Produktionspris 
Tabell 89. Tabellen visar produktionspriset på elen som produceras i anläggningen. Produktionspriset är i princip 
oberoende av systemets storlek och påverkas främst av systemets livslängd. 

System Livslängd (år) Produktionspris (kr/kWh) 

75 kW 25 0,91 

 
40 0,75 

  
 

90 kW 25 0,91 

 
40 0,75 

 

Det är produktionspriset som ska sättas i relation till det rörliga elpriset på nätet. Så länge det rörliga 

elpriset är högre än produktionspriset så är det lönsamt att producera och använda elen i den egna 

verksamheten.   

Payback-tid 
Tabell 90. Tabellen visar hur lång tid det tar tills investeringen har återbetalat sig beroende på systemstorleken. 

System Paybacktid (år) 

75 kW 17 

 
 

90 kW 18 

 

Systemet är lönsamt så länge payback-tiden är kortare än 25 år. Systemet blir mer lönsamt ju längre 

livstiden blir.  

 

Med bidrag 

Följande tabeller visar nuvärde, produktionspris och payback-tid för en anläggning som upprättats 

med ett ekonomiskt investeringsstöd på 35 % av investeringsbeloppet. 
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Nuvärde 
Tabell 91. Tabellen visar investeringens storlek samt nuvärdet och nettonuvärdet efter 25 respektive 40 år för de två 
systemstorlekarna. 

System 
Livslängd 

(år) 
Investering 

(kr) 
Nuvärde vid livslängdens slut 

(kr) 
Nettonuvärde 

(kr) 

75 kW 25 783 000 1 796 168 1 013 168 

 
40 783 000 2 831 406 2 048 406 

 
     

90 kW 25 939 000 2 041 679 1 102 679 

 
40 939 000 3 212 029 2 273 029 

 

Med investeringsstöd är nuvärdet ännu större för 90 kW-systemet än för 75 kW-systemet jämfört 

med utan investeringsstöd. Den relativa ökningen är fortfarande störst för 75 kW-systemet. 

Produktionspris 
Tabell 92. Tabellen visar produktionspriset på elen som produceras i anläggningen. Produktionspriset är i princip 
oberoende av systemets storlek och påverkas främst av systemets livslängd. 

System Livslängd (år) Produktionspris (kr/kWh) 

75 kW 25 0,61 

 
40 0,53 

  
 

90 kW 25 0,61 

 
40 0,53 

 

Produktionspriset sjunker med investeringsstöd. 

Payback-tid 
Tabell 93. Tabellen visar hur lång tid det tar tills investeringen har återbetalat sig beroende på systemstorleken. 

System Paybacktid (år) 

75 kW 10 

 
 

90 kW 10 

 

Payback-tiden blir också den kortare med investeringsstöd. 

  



   

89 
 

Umeå GK 

Summering resultat Umeå GK 

Här följer en summering av resultaten från simuleringarna med Umeå GK. 

Orientering 

I tabell 94 visas optimal orientering för att maximera elproduktion från solpaneler placerade vid 

Umeå GK. 

Tabell 94. Optimal orientering för solpaneler vid Umeå GK. 

Optimal azimuth  Optimal lutning  

0° 45° 

 

Baserat på åren 2011 och 2013 producerar PV-systemet mest el då de är riktade en grad mot öst 

(från söderläge) och har en lutning på 45 grader från horisontalplanet. 

Produktion 

Ett summerat resultat baserat på åren 2011 och 2013 visas i tabell 95. Två system har tagits fram i 

syfte att hålla nere andelen överskottsel i elproduktionen till omkring 5- respektive 10-procent.  

Tabell 95. Tabellen visar simuleringsresultaten för ett 32 kW respektive ett 42 kW-system integrerat i Umeå GK:s 
verksamhet. 

Umeå GK 
    Systemstorlek 

(kW) 
Elbehov 
(kWh/år) 

PV-produktion 
(kWh/år) 

Överskott 
(%) 

Solel i verksamheten 
(%) 

32 ~185 000 ~29 000 ~5 ~14 

42 ~185 000 ~38 000 ~10 ~18 

 

Simuleringen visar att Umeå GK kan installera ett 32 kW PV-system om andelen överskottsenergi ska 

vara omkring 5 procent. Ett sådant system producerar omkring 29 000 kWh per år varav ungefär 27 

500 kWh kan användas direkt i verksamheten. 

Om andelen överskottsenergi skulle tillåtas vara omkring 10 procent skulle ett 42 kW PV-system 

kunna installeras. Ett sådant system producerar ungefär 38 000 kWh per år och drygt 34 000 kWh av 

dessa kan användas direkt i verksamheten. 

Ekonomi 

I tabell 96 syns en sammanställning från ekonomiberäkningarna från Umeå GK.  

Tabell 96. Tabellen visar investeringens storlek, nettonuvärde, produktionspris på elen samt payback-tid för de två 
systemförslagen. 

System Bidrag  
Investering 

(kr) 
Nettonuvärde 

25 år (kr) 
Nettonuvärde 

40 år (kr) 
Produktionspris 

(kr/kWh) 
Paybacktid 

(år) 

32 kW Nej 515 000 176 240 567 834 0,83 - 1,00 19 

 
Ja 335 800 355 440 747 034 0,58 – 0,67 10 
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42 kW Nej 675 000 183 936 667 379 0,83 - 1,00 20 

 
Ja 439 800 419 136 902 578 0,58 - 0,67 11 

 

42 kW-systemet får ett högre nettonuvärde än 32 kW-systemet när livslängden blir längre än 25 år. 

Dock så är den relativa ökningen av värdet större för 32 kW-systemet även om livslängden blir 40 år. 

Produktionspriset är i princip detsamma för båda systemen och ligger på mellan 0,58 och 1,00 

kr/kWh beroende på systemets livslängd och om anläggningen har fått investeringsstöd eller inte. 

När det gäller payback-tiden så ligger den på 19 - 20 år utan stöd och 10 - 11 år med stöd. 

Utförlig presentation av resultaten för Umeå GK 

Soldata 

I figur 67 syns solinstrålningen för de senaste 15 åren vid Umeå GK.  

 

Figur 67. Instrålad energi per kvadratmeter vid Umeå GK under åren 1999 - 2013. 

Genomsnittet för denna period är 889 kWh/m2 per år. Simuleringen görs för åren 2011, 2012 samt 

2013 då solinstrålningen var 882 kWh/m2, 829 kWh/m2 samt 895 kWh/m2. Detta innebär att 

simuleringen för år 2012 kommer att ge något sämre produktionsresultat än för ett medelår medan 

simuleringarna för år 2011 och 2013 kommer att ge resultat motsvarande för ett normalår. Därför 

baseras resultaten enbart på åren 2011 och 2013.  

Optimal orientering 

En simulering är utförd i syfte att bestämma panelernas optimala orientering (azimuth-vinkel samt 

lutning). Resultatet syns i tabell 97. 
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Tabell 97. Optimal orientering för PV-paneler åren 2013, 2012 och 2011. 

År 
Optimal azimuth 

(grader) 
Optimal lutning 

(grader) 

2013 1 45 

2012 -4 45 

2011 0 45 

Systemförslag 0 45 

 

Simuleringen visar att optimal azimuthvinkel är 0 grader och att lutningen ska vara 45 grader för 

optimal produktion.  

Systemstorlek 

Andelen av den egenproducerade elen som blir överskott beroende på systemstorlek syns i 

figur 68. 

 

Figur 68. Andel överskott som funktion av systemstorlek i Umeå GK:s verksamhet. 

Två systemstorlekar har simulerats fram för åren 2011-2013 där det ena har 5 % överskott och det 

andra har 10 % överskott. Resultatet från simuleringen visas i tabell 98. 

Tabell 98. PV-system som producerar 5 % respektive 10 % överskott under åren 2011-2013. 

År Optimal systemstorlek  
(~5 % överskott) 

Optimal systemstorlek  
(~10 % överskott) 

2013 32 kW 42 kW 

2012 40 kW 52 kW 

2011 30 kW 42 kW 

Systemförslag 32 kW 42 kW 

 

Föreslagna systemstorlekar är 32 kW för ~5 % överskott samt 42 kW för ~10 % överskott. 
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Elproduktion från systemförslagen för åren 2011-2013 

Här redovisas resultaten från de föreslagna systemen, d.v.s. azimuth-vinkel 0°, lutning 45° och 32 kW 

respektive 42 kW installerad effekt. Ett exempel på hur elproduktionen varierar mellan månaderna 

syns i figur 69. 

 

Figur 69. Figuren visar hur PV-systemets produktion varierar mellan månaderna. Figuren är tagen från simulering med ett 
32 kW-system i Umeå GK:s verksamhet år 2013. 

32 kW-system 

I tabell 99 syns elproduktionen från ett 32 kW system med optimal orientering (azimuthvinkel 0° och 

lutning 45°) placerat i Umeå GK:s verksamhet för åren 2013, 2012 och 2011.  

Tabell 99. Elproduktion från ett 32 kW-system i Umeå GK:s verksamhet. 

År 
Elbehov 
(kWh) 

PV-produktion 
(kWh) 

Överskott 
(kWh) 

Överskott 
(%) 

Solel i verksamheten 
(%) 

2013 186 150 29 130 1 475 5,06 14,86 

2012 198 195 26 726 629 2,35 13,17 

2011 184 326 28 526 1 661 5,82 14,57 

 

Den totala mängden solel som kan produceras och användas av Upsala GK verksamhet ligger på drygt 

14 % av det totala elbehovet (baserat på åren 2011 och 2013) om överskottet får vara ~5 % av 

produktionen. 

42 kW-system 

I tabell 100 syns elproduktionen från ett 42 kW system med optimal orientering i Umeå GK:s 

verksamhet för de tre aktuella åren.  

Tabell 100. Elproduktion från ett 42 kW-system i Umeå GK:s verksamhet. 

År 
Elbehov 
(kWh) 

PV-produktion 
(kWh) 

Överskott 
(kWh) 

Överskott 
(%) 

Solel i verksamheten 
(%) 

2013 186 150 38 232 3 658 9,57 18,57 

2012 198 195 35 078 1 915 5,46 16,73 

2011 184 326 37 441 3 733 9,97 18,29 

 

Om det tolereras att överskottet är ~10 % så kan solel stå för drygt 18 % av verksamhetens totala 

elbehov. Detta baserat på normalåren 2011 och 2013. 
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Känslighetsanalys 

Förlorad produktion då solcellernas orientering avviker från optimalt läge illustreras i figur 70.  

 

Figur 70. Elproduktion som funktion av azimuthvinkel samt elproduktion som funktion av panelernas lutning. 
Simuleringen är utförd i HOMER med ett system på 50 kW installerad effekt. 

Skillnaden på elproduktion mellan ett system som är riktat rakt mot söder och ett system som 

avviker med 1 grad är 0,01 % och försumbart. Det är därför inte fel att säga att panelerna ska vara 

riktade rakt mot söder. I tabell 101 syns det i procent hur mycket produktion som går förlorad 

beroende på systemets orientering. En orientering som har 95 % produktion innebär att 5 % förloras. 

Tabell 101. Tabellen visar effektiviteten på ett system med en viss orientering och lutning. Alla värden relaterar till 
optimal orientering och lutning där effektiviteten är 100 %. 

 
ö 

                 
v 

L\A (°) -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

90 57 61 65 69 72 75 77 79 79 80 80 79 78 76 73 70 66 62 58 

80 61 66 71 75 79 82 84 86 87 87 87 86 85 82 80 76 72 67 63 

70 65 70 75 80 84 87 90 91 93 93 93 92 90 88 84 81 76 72 66 

60 68 73 79 83 87 91 93 95 97 97 97 96 94 91 88 84 80 75 70 

50 71 76 81 85 89 93 95 97 99 99 99 98 96 94 90 86 82 77 72 

45 72 77 82 86 90 93 96 98 99 100 99 98 96 94 91 87 83 78 73 

40 73 78 82 86 90 93 96 98 99 99 99 98 96 94 91 87 83 79 74 

30 75 79 82 86 89 92 94 96 97 97 97 96 95 93 90 87 84 80 76 

20 76 79 82 85 87 89 91 92 93 93 93 92 91 90 88 85 83 80 77 

10 77 79 80 82 83 84 85 86 86 86 86 86 85 85 84 82 81 79 78 

0 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 

 

Ekonomi 

Utan bidrag 

Följande tabeller visar nuvärde, produktionspris och payback-tid för en anläggning som 

upprättas utan investeringsbidrag. 
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Nuvärde 
Tabell 102. Tabellen visar investeringens storlek samt nuvärdet och nettonuvärdet efter 25 respektive 40 år för de två 
systemstorlekarna. 

System 
Livslängd 

(år) 
Investering 

(kr) 
Nuvärde vid livslängdens slut 

(kr) 
Nettonuvärde 

(kr) 

32 kW 25 515 000 691 240 176 240 

 
40 515 000 1 082 834 567 834 

 
     

42 kW 25 675 000 858 936 183 936 

 
40 675 000 1 342 379 667 379 

 

42 kW-systemet får högre nettonuvärde än 32 kW-systemet ju längre livslängden blir. Relativt 

investeringen ger 32 kW-systemet högst utdelning även om systemet är funktionellt i 40 år. 32 kW-

systemets nuvärde efter 40 år är 2,10 gånger högre än investeringen medan 42 kW-systemets 

nuvärde är 1,99 gånger högre än investeringen efter 40 år.   

Produktionspris 
Tabell 103. Tabellen visar produktionspriset på elen som produceras i anläggningen. Produktionspriset är i princip 
oberoende av systemets storlek och påverkas främst av systemets livslängd. 

System Livslängd (år) Produktionspris (kr/kWh) 

 32 kW 25 1,00 

 
40 0,83 

  
 

42 kW 25 1,00 

 
40 0,83 

 

Det är produktionspriset som ska sättas i relation till det rörliga elpriset på nätet. Så länge det rörliga 

elpriset är högre än produktionspriset så är det lönsamt att producera och använda elen i den egna 

verksamheten.   

Payback-tid 
Tabell 104. Tabellen visar hur lång tid det tar tills investeringen har återbetalat sig beroende på systemstorleken. 

System Paybacktid (år) 

32 kW 19 

 
 

42 kW 20 

 

Systemet är lönsamt så länge payback-tiden är kortare än 25 år. Systemet blir mer lönsamt ju längre 

livstiden blir.  

 

Med bidrag 

Följande tabeller visar nuvärde, produktionspris och payback-tid för en anläggning som upprättats 

med ett ekonomiskt investeringsstöd på 35 % av investeringsbeloppet. 
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Nuvärde 
Tabell 105. Tabellen visar investeringens storlek samt nuvärdet och nettonuvärdet efter 25 respektive 40 år för de två 
systemstorlekarna. 

System 
Livslängd 

(år) 
Investering 

(kr) 
Nuvärde vid livslängdens slut 

(kr) 
Nettonuvärde 

(kr) 

32 kW 25 335 800 691 240 355 440 

 
40 335 800 1 082 834 747 034 

 
     

42 kW 25 439 800 858 936 419 136 

 
40 439 800 1 342 379 902 579 

 

Med investeringsstöd är nuvärdet ännu större för 42 kW-systemet än för 32 kW-systemet jämfört 

med utan investeringsstöd. Den relativa ökningen är fortfarande störst för 32 kW-systemet. 

Produktionspris 
Tabell 106. Tabellen visar produktionspriset på elen som produceras i anläggningen. Produktionspriset är i princip 
oberoende av systemets storlek och påverkas främst av systemets livslängd. 

System Livslängd (år) Produktionspris (kr/kWh) 

32 kW 25 0,67 

 
40 0,58 

  
 

42 kW 25 0,67 

 
40 0,58 

 

Produktionspriset sjunker med investeringsstöd. 

Payback-tid 
Tabell 107. Tabellen visar hur lång tid det tar tills investeringen har återbetalat sig beroende på systemstorleken. 

System Paybacktid (år) 

32 kW 10 

 
 

42 kW 11 

 

Payback-tiden blir också den kortare med investeringsstöd. 
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Åre GK 

Summering resultat Åre GK 

Här följer en summering av resultaten från simuleringarna med Åre GK. 

Orientering 

I tabell 108 visas optimal orientering för att maximera elproduktion från solpaneler placerade vid Åre 

GK. 

Tabell 108. Optimal orientering för solpaneler vid Åre GK. 

Optimal azimuth  Optimal lutning  

-1° 41° 

 

Baserat på åren 2011-2013 producerar PV-systemet mest el då de är riktade en grad mot väst (från 

söderläge) och har en lutning på 38 grader från horisontalplanet. 

Produktion 

Då åren 2011 och 2012 skiljer sig lite för mycket från ett ”normalår”, vad gäller solinstrålning samt 

elbehov, så baseras resultaten enbart på data från år 2013. Resultatet syns i tabell 109. 

Tabell 109. Tabellen visar simuleringsresultaten för ett 15 kW respektive ett 20 kW-system integrerat i Åre GK:s 
verksamhet. 

Åre GK 
    Systemstorlek 

(kW) 
Elbehov 
(kWh/år) 

PV-produktion 
(kWh/år) 

Överskott 
(%) 

Solel i verksamheten 
(%) 

15 ~71 000 ~10 500 ~5 ~14 

20 ~71 000 ~14 000 ~10 ~18 

 

Simuleringen visar att Åre GK kan installera ett 15 kW PV-system om andelen överskottsenergi ska 

vara omkring 5 procent. Ett sådant system producerar omkring 10 500 kWh per år varav ungefär 

10 000 kWh kan användas direkt i verksamheten. 

Om andelen överskottsenergi skulle tillåtas vara omkring 10 procent skulle ett 20 kW PV-system 

kunna installeras. Ett sådant system producerar ungefär 14 000 kWh per år och drygt 12 500 kWh av 

dessa kan användas direkt i verksamheten. 

Ekonomi 

I tabell 110 syns en sammanställning från ekonomiberäkningarna från Åre GK.  

Tabell 110. Tabellen visar investeringens storlek, nettonuvärde, produktionspris på elen samt payback-tid för de två 
systemförslagen. 

System Bidrag  
Investering 

(kr) 
Nettonuvärde 

25 år (kr) 
Nettonuvärde 

40 år (kr) 
Produktionspris 

(kr/kWh) 
Paybacktid 

(år) 

15 kW Nej 243 000 -2 090 133 227 1,11 - 1,34 25 

 
Ja 159 000 81 910 217 227 0,79 - 0,91 14 
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20 kW Nej 323 000 -18 969 150 566 1,10 - 1,34 26 

 
Ja 211 000 93 031 262 566 0,78 - 0,91 18 

 

Det tar 25 respektive 26 år för de båda systemförslagen att återbetala sig utan investeringsbidrag. Då 

25 år är en garanterad livslängd för systemet så medför investeringen ingen förlust. Däremot finns 

inte samma ekonomiska motivering till en investering som för andra klubbar i projektet. Dock gör en 

investering samma goda nytta för miljön och det kan vara ett tillräckligt bra argument för att 

genomföra en investering. 

Med investeringsbidrag och/eller om ekonomin räknas på en 40 årsperiod är båda systemförslagen 

ekonomiskt lönsamma. 

Utförlig presentation av resultaten för Åre GK 

Soldata 

I figur 71 syns solinstrålningen för de senaste 15 åren vid Åre GK. 

 

Figur 71. Instrålad energi per kvadratmeter vid Åre GK under åren 1999 - 2013. 

Den genomsnittliga instrålningen för denna period är 726 kWh/m2 per år. Åren 2011, 2012 och 2013 

strålade det in 645 kWh/m2, 666 kWh/m2 samt 732 kWh/m2. Detta innebär att elproduktionen år 

2011 och 2012 kommer att bli något lägre än ett normalår medan produktionen under 2013 kommer 

att motsvara produktionen under ett normalår. Resultaten baseras endast på år 2013. 

Optimal orientering 

En simulering är utförd i syfte att bestämma panelernas optimala orientering (azimuth-vinkel samt 

lutning). Resultatet syns i tabell 111. 
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Tabell 111. Optimal orientering för PV-paneler åren 2013, 2012 och 2011. 

År 
Optimal azimuth 

(grader) 
Optimal lutning 

(grader) 

2013 -1 41 

2012 1 34 

2011 3 38 

Systemförslag -1 41 

 

Simuleringen visar att optimal azimuthvinkel är -1 grad och att lutningen ska vara 41 grader för 

optimal produktion enligt normalåret 2013. 

Systemstorlek 

Andelen överskottsel som funktion av systemstorlek i Åre GK:s verksamhet syns i figur 72. 

 

Figur 72. Andel av den egenproducerade elen som blir överskott beroende på systemets storlek. 

Två systemstorlekar har simulerats fram för åren 2011-2013 där det ena har 5 % överskott och det 

andra har 10 % överskott. Resultatet från simuleringen visas i tabell 112. 

Tabell 112. PV-system som producerar 5 % respektive 10 % överskott under åren 2011-2013. 

År Optimal systemstorlek  
(~5 % överskott) 

Optimal systemstorlek  
(~10 % överskott) 

2013 15 kW 20 kW 

2012 12 kW 20 kW 

2011 12 kW 17 kW 

Systemförslag 15 kW 20 kW 

 

Eftersom år 2013 ungefär motsvarade ett normalår vad gäller solinstrålning baseras systemförslagen 

på detta år. Föreslagna systemstorlekar är 15 kW för ~5 % överskott samt 20 kW för ~10 % överskott. 
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Elproduktion från systemförslagen för åren 2011-2013 

Här redovisas resultaten från de föreslagna systemen, d.v.s. azimuth-vinkel -1°, lutning 41° och 15 

respektive 20 kW installerad effekt. Ett exempel på hur elproduktionen varierar mellan månaderna 

syns i figur 73. 

 

Figur 73. Figuren visar hur PV-systemets produktion varierar mellan månaderna. Figuren är tagen från simulering med ett 
15 kW-system i Åre GK:s verksamhet år 2013. 

 

15 kW-system 

I tabell 113 syns elproduktionen från ett 15 kW system med optimal orientering (azimuthvinkel -1° 

och lutning 41°) placerat i Åre GK:s verksamhet för åren 2013, 2012 och 2011.  

Tabell 113. Elproduktion från ett 15 kW-system i Åre GK:s verksamhet. 

År 
Elbehov 
(kWh) 

PV-produktion 
(kWh) 

Överskott 
(kWh) 

Överskott 
(%) 

Solel i verksamheten 
(%) 

2013 70 810 10 568 482 4,56 14,24 

2012 73 000 8 933 567 6,35 11,46 

2011 61 684 9 039 694 7,68 13,53 

 

Baserat på åren 2011-2013 kan Åre GK ha omkring 13 % solel i verksamheten då ett PV-system på 15 

kW installeras. Notera att solinstrålningen var lägre år 2011 och 2012 vilket drar ner andelen solel i 

verksamheten något. Därför är, som resultatet år 2013 visar, omkring 14 % solel i verksamheten en 

mer korrekt siffra. 

20 kW-system 

I tabell 114 syns elproduktionen från ett 20 kW system med optimal orientering i Åre GK:s 

verksamhet för de tre aktuella åren.  

Tabell 114. Elproduktion från ett 20 kW-system i Åre GK:s verksamhet. 

År 
Elbehov 
(kWh) 

PV-produktion 
(kWh) 

Överskott 
(kWh) 

Överskott 
(%) 

Solel i verksamheten 
(%) 

2013 70 810 14 091 1 304 9,25 18,06 

2012 73 000 11 911 1 149 9,65 14,74 

2011 61 684 12 053 1 555 12,90 17,02 

 

Om de tolereras att överskottet är ~10 % så kan solel stå för omkring 18 % av verksamhetens totala 

elbehov. Detta är alltså baserat på normalåret 2013. 
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Känslighetsanalys 

Förlorad produktion då solcellernas orientering avviker från optimalt läge illustreras i figur 74.  

 

Figur 74. Elproduktion som funktion av azimuthvinkel samt elproduktion som funktion av panelernas lutning. 
Simuleringen är utförd i HOMER med ett system på 20 kW installerad effekt. 

Skillnaden på elproduktion mellan ett system som är riktat rakt mot söder och ett system som 

avviker med 1 grad är 0,01 % och försumbart. Det är därför inte fel att säga att panelerna ska vara 

riktade rakt mot söder. I tabell 45 syns det i procent hur mycket produktion som går förlorad 

beroende på systemets orientering. En orientering som har 95 % produktion innebär att 5 % förloras. 

Tabell 115. Tabellen visar effektiviteten på ett system med en viss orientering och lutning. Alla värden relaterar till 
optimal orientering och lutning där effektiviteten är 100 %. 

 
ö 

                 
v 

L\A (°) -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

90 61 64 68 71 74 76 78 80 81 81 80 80 78 76 74 71 68 64 60 

80 65 69 73 77 80 83 85 86 87 88 87 86 85 82 80 77 73 69 65 

70 69 73 78 81 85 88 90 92 93 93 93 91 90 87 85 81 77 73 69 

60 73 77 81 85 88 91 94 96 96 97 96 95 94 91 88 85 81 77 73 

50 76 80 84 88 91 94 96 98 99 99 99 98 96 94 91 87 84 80 76 

41 78 82 85 89 92 95 97 98 99 100 99 98 97 94 92 89 85 82 78 

40 78 82 85 89 92 95 97 98 99 99 99 98 97 94 92 89 85 82 78 

30 80 83 86 89 92 94 96 97 98 98 98 97 96 94 92 89 86 83 80 

20 81 83 86 88 90 92 93 94 95 95 95 94 93 92 90 88 86 83 81 

10 82 83 84 86 87 88 88 89 89 89 89 89 88 88 87 86 85 83 82 

0 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 

 

Ekonomi 

Utan bidrag 

Följande tabeller visar nuvärde, produktionspris och payback-tid för en anläggning som 

upprättas utan investeringsbidrag. 
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Nuvärde 
Tabell 116. Tabellen visar investeringens storlek samt nuvärdet och nettonuvärdet efter 25 respektive 40 år för de två 
systemstorlekarna. 

System 
Livslängd 

(år) 
Investering 

(kr) 
Nuvärde vid livslängdens slut 

(kr) 
Nettonuvärde 

(kr) 

15 kW 25 243 000 240 910 -2 090 

 
40 243 000 376 227 133 227 

 
     

20 kW 25 323 000 304 031 -18 969 

 
40 323 000 473 566 150 566 

 

Båda systemstorlekarna har negativa nettonuvärden efter 25 år. Håller däremot systemet i 40 år så 

genererar båda systemen en vinst. Nuvärdet relativt investeringen är störst för 15 kW-systemet där 

värdet har ökat med en faktor 1,55 under 40-årsperioden. Den relativa ökningen för 20 kW-systemet 

är 1,47 under samma period. 

Produktionspris 
Tabell 117. Tabellen visar produktionspriset på elen som produceras i anläggningen. Produktionspriset är i princip 
oberoende av systemets storlek och påverkas främst av systemets livslängd. 

System Livslängd (år) Produktionspris (kr/kWh) 

 15 kW 25 1,34 

 
40 1,11 

  
 

20 kW 25 1,34 

 
40 1,10 

 

Det är produktionspriset som ska sättas i relation till det rörliga elpriset på nätet. Produktionspriset 

från denna anläggning är ganska högt men det är mycket möjligt att det rörliga elpriset på nätet 

stiger över detta belopp inom en nära framtid. 

Payback-tid 
Tabell 118. Tabellen visar hur lång tid det tar tills investeringen har återbetalat sig beroende på systemstorleken. 

System Paybacktid (år) 

15 kW 25 

 
 

20 kW 26 

 

Återbetalningstiderna för systemen är 25 respektive 26 år. Då flera leverantörer garanterar att 

modulerna håller i minst 25 år så är det i princip helt säkert att systemet är lönsamt, sett under 

systemets livslängd, utifrån gjorda antaganden. 
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Med bidrag 

Följande tabeller visar nuvärde, produktionspris och payback-tid för en anläggning som upprättats 

med ett ekonomiskt investeringsstöd på 35 % av investeringsbeloppet. 

Nuvärde 
Tabell 119. Tabellen visar investeringens storlek samt nuvärdet och nettonuvärdet efter 25 respektive 40 år för de två 
systemstorlekarna. 

System 
Livslängd 

(år) 
Investering 

(kr) 
Nuvärde vid livslängdens slut 

(kr) 
Nettonuvärde 

(kr) 

15 kW 25 159 000 240 910 81 910 

 
40 159 000 376 227 217 227 

 
     

20 kW 25 211 000 304 031 93 031 

 
40 211 000 473 566 262 566 

 

Med investeringsstöd är nuvärdet positivt för båda systemen efter 25 år. Efter 40 år så har pengarna 

mer än dubblerats vilket visar att en investering är ekonomisk lönsam även för Åre GK.   

Produktionspris 
Tabell 120. Tabellen visar produktionspriset på elen som produceras i anläggningen. Produktionspriset är i princip 
oberoende av systemets storlek och påverkas främst av systemets livslängd. 

System Livslängd (år) Produktionspris (kr/kWh) 

15 kW 25 0,91 

 
40 0,79 

  
 

20 kW 25 0,91 

 
40 0,78 

 

Produktionspriset sjunker med investeringsstöd. 

Payback-tid 
Tabell 121. Tabellen visar hur lång tid det tar tills investeringen har återbetalat sig beroende på systemstorleken. 

System Paybacktid (år) 

15 kW 14 

 
 

20 kW 18 

 

Payback-tiden blir också den kortare med investeringsstöd. Att återbetalningstiden blir 4 år längre för 

20 kW-systemet beror på att systemet inte hinner återbetalas innan nyinvesteringen i en växelriktare 

måste göras efter 15 år. 
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Östersund-Frösö GK 

Summering resultat Östersund-Frösö GK 

Här följer en summering av resultaten från simuleringarna med Östersund-Frösö GK. 

Orientering 

I tabell 122 visas optimal orientering för att maximera elproduktion från solpaneler placerade vid 

Östersund-Frösö GK. 

Tabell 122. Optimal orientering för solpaneler vid Östersund-Frösö GK. 

Optimal azimuth  Optimal lutning  

4° 45° 

 

Baserat på åren 2011-2013 producerar PV-systemet mest el då de är riktade tre grader mot väst (från 

söderläge) och har en lutning på 42 grader från horisontalplanet. 

Produktion 

Då åren 2011 och 2012 skiljer sig lite för mycket från ett ”normalår”, vad gäller solinstrålning samt 

elbehov, så baseras resultaten enbart på data från år 2013. Resultatet syns i tabell 123. 

Tabell 123. Tabellen visar simuleringsresultaten för ett 50 kW respektive ett 65 kW-system integrerat i Östersund-Frösö 
GK:s verksamhet. 

Östersund-
Frösö GK 

    Systemstorlek 
(kW) 

Elbehov 
(kWh/år) 

PV-produktion 
(kWh/år) 

Överskott 
(%) 

Solel i verksamheten 
(%) 

50 ~222 000 ~43 000 ~5 ~18 

65 ~222 000 ~56 000 ~10 ~22 

 

Simuleringen visar att Östersund-Frösö GK kan installera ett 50 kW PV-system om andelen 

överskottsenergi ska vara omkring 5 procent. Ett sådant system producerar omkring 43 000 kWh per 

år varav ungefär 41 000 kWh kan användas direkt i verksamheten. 

Om andelen överskottsenergi skulle tillåtas vara omkring 10 procent skulle ett 65 kW PV-system 

kunna installeras. Ett sådant system producerar ungefär 56 000 kWh per år och drygt 50 000 kWh av 

dessa kan användas direkt i verksamheten. 

Ekonomi 

I tabell 124 syns en sammanställning från ekonomiberäkningarna från Östersund-Frösö GK.  

Tabell 124. Tabellen visar investeringens storlek, nettonuvärde, produktionspris på elen samt payback-tid för de två 
systemförslagen. 

System Bidrag  
Investering 

(kr) 
Nettonuvärde 

25 år (kr) 
Nettonuvärde 

40 år (kr) 
Produktionspris 

(kr/kWh) 
Paybacktid 

(år) 

50 kW Nej 803 000 214 941 790 746 0,88 - 1,06 20 

 
Ja 523 000 494 941 1 070 746 0,62 - 0,71 11 
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65 kW Nej 1 043 000 214 281 920 839 0,88 - 1,06 21 

 
Ja 679 000 578 281 1 284 839 0,61 - 0,71 11 

 

65 kW-systemet får ett högre nettonuvärde än 50 kW-systemet när livslängden blir längre än 25 år. 

Dock så är den relativa ökningen av värdet större för 50 kW-systemet även om livslängden blir 40 år. 

Produktionspriset är i princip detsamma för båda systemen och ligger på mellan 0,61 och 1,06 

kr/kWh beroende på systemets livslängd och om anläggningen har fått investeringsstöd eller inte. 

När det gäller payback-tiden så ligger den på 20 - 21 år utan stöd och 11 år med stöd. 

Utförlig presentation av resultaten för Östersund-Frösö GK 

Soldata 

I figur 75 syns solinstrålningen för de senaste 15 åren vid Östersund-Frösö GK.  

 

Figur 75. Instrålad energi per kvadratmeter vid Östersund-Frösö GK under åren 1999 - 2013. 

Den genomsnittliga solinstrålningen per år för åren 1999-2013 är 874 kWh/m2*år. Solinstrålningen 

för åren 2011, 2012 och 2013 var 794, 804 samt 866 kWh/m2*år. Detta innebär att 

simuleringsresultaten för år 2011 och 2012 kommer att vara något sämre än under ett ”normalår” 

medan resultatet från 2013 kommer att i princip motsvara ett ”normalår”. Därför dimensioneras 

systemet baserat på data från år 2013. 

Optimal Orientering 

En simulering är utförd i syfte att bestämma panelernas optimala orientering (azimuth-vinkel) samt 

lutning. Resultatet syns i tabell 125. 

 

 

 

0

200

400

600

800

1000

In
st

rå
ln

in
g 

(k
W

h
/m

^2
) 

År 

Solinstrålning vid Östersund-Frösö GK 
1999-2013 



   

105 
 

Tabell 125. Optimal orientering och lutning för PV-paneler åren 2013, 2012 och 2011. 

År 
Optimal azimuth 

(grader) 
Optimal lutning 

(grader) 

2013 4 45 

2012 1 41 

2011 4 41 

Systemförslag 4 45 

 

Resultatet från simuleringen visar att ett PV-system producerar mest då det har 

orienteringen azimuthvinkel 4 grader och lutning 45 grader baserat på normalåret 2013. 

 

Systemstorlek 

I figur 76 syns andel överskott för en viss systemstorlek integrerad i Östersund-Frösö GK:s 

verksamhet år 2013. 

 

Figur 76. Andel överskott som funktion av systemstorlek för Östersund-Frösö GK. 

Två systemstorlekar har simulerats fram för åren 2011-2013 där det ena har 5 % överskott och det 

andra har 10 % överskott. Resultatet från simuleringen visas i tabell 126. 

Tabell 126. PV-system som producerar 5 % respektive 10 % överskott under åren 2011-2013. 

År Optimal systemstorlek  
(~5 % överskott) 

Optimal systemstorlek  
(~10 % överskott) 

2013 50 kW 65 kW 

2012 58 kW 79 kW 

2011 67 kW 86 kW 

Systemförslag 50 kW 65 kW 
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Eftersom solinstrålningen var betydligt lägre än ett normalår vid Östersund-Frösö GK åren 

2011 och 2012 blir dessa system något överdimensionerade. Därför baseras systemförslaget 

enbart på data från 2013 då solinstrålningen motsvarade ungefär ett normalår. Föreslagna 

system blir således 50 kW för ~5 % överskott och 65 kW för ~10 % överskott. 

Elproduktion från systemförslagen för åren 2011-2013 

Här redovisas resultaten från de föreslagna systemen, d.v.s. azimuth-vinkel 3°, lutning 42° och 50 kW 

respektive 65 kW installerad effekt. Ett exempel på hur elproduktionen varierar mellan månaderna 

syns i figur 77. 

 

Figur 77. Figuren visar hur PV-systemets produktion varierar mellan månaderna. Figuren är tagen från simulering med ett 
50 kW-system i Östersund-Frösö GK:s verksamhet år 2013. 

50 kW-system 

I tabell 127 syns elproduktionen från ett 50 kW system med optimal orientering (azimuthvinkel 4° 

och lutning 45°) placerat i Ötersund-Frösö GK:s verksamhet för åren 2013, 2012 och 2011.  

Tabell 127. Elproduktion från ett 50 kW-system i Östersund-Frösö GK:s verksamhet. 

År 
Elbehov 
(kWh) 

PV-produktion 
(kWh) 

Överskott 
(kWh) 

Överskott 
(%) 

Solel i verksamheten 
(%) 

2013 221 556 43 237 2 160 5 18,54 

2012 243 090 38 235 1 317 3,44 15,19 

2011 257 687 37 950 752 1,99 14,43 

 

Baserat på år 2013 kan Östersund-Frösö GK ha omkring 18  % solel i verksamheten då ett PV-system 

på 50 kW installeras.  

65 kW-system 

I tabell 128 syns elproduktionen från ett 65 kW system med optimal orientering i Östersund-Frösö 

GK:s verksamhet för de tre aktuella åren.  

Tabell 128. Elproduktion från ett 65 kW-system i Östersund-Frösö GK:s verksamhet. 

År 
Elbehov 
(kWh) 

PV-produktion 
(kWh) 

Överskott 
(kWh) 

Överskott 
(%) 

Solel i verksamheten 
(%) 

2013 221 556 56 207 5 727 10,19 22,78 

2012 243 090 49 706 3 116 6,27 19,17 

2011 257 687 49 334 2 222 4,5 18,28 
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Om de tolereras att överskottet är ~10 % så kan solel stå för omkring 22 % av verksamhetens totala 

elbehov. Detta är alltså baserat på normalåret 2013.  

Känslighetsanalys 

Förlorad produktion då solcellernas orientering avviker från optimalt läge illustreras i figur 78.  

 

Figur 78. Elproduktion som funktion av azimuthvinkel samt elproduktion som funktion av panelernas lutning. 
Simuleringen är utförd i HOMER med ett system på 100 kW installerad effekt. 

I det vänstra diagrammet i figur 78 syns det att skillnaden i produktion från ett system som är riktat 

rakt mot söder och ett system som är riktat tre grader åt väst är försumbar. I tabell 129 syns det i 

procent hur mycket produktion som går förlorad beroende på systemets orientering. En orientering 

som har 95 % produktion innebär att 5 % förloras. 

Tabell 129. Tabellen visar effektiviteten på ett system med en viss orientering och lutning. Alla värden relaterar till 
optimal orientering och lutning där effektiviteten är 100 %. 

 
ö 

                 
v 

L\A (°) -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 4 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

90 56 60 64 68 72 75 77 79 80 81 81 80 79 77 75 71 68 64 60 

80 61 65 70 74 78 81 84 86 87 88 88 87 86 84 81 77 73 69 64 

70 65 69 74 78 83 86 89 91 93 94 93 93 91 89 86 82 78 73 68 

60 68 73 78 82 86 90 93 95 96 97 97 96 95 92 89 86 81 77 72 

50 71 76 80 85 89 92 95 97 98 99 99 98 97 94 92 88 84 79 75 

45 72 77 81 85 89 92 95 97 99 100 99 99 97 95 92 89 85 80 76 

40 73 78 82 86 89 93 95 97 99 99 99 98 97 95 92 89 85 81 77 

30 75 79 83 86 89 92 94 96 97 97 97 97 95 94 91 88 85 82 78 

20 77 80 82 85 87 89 91 92 93 93 93 93 92 90 89 87 84 82 79 

10 78 80 81 83 84 85 86 86 87 87 87 87 86 86 85 84 82 81 80 

0 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 
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Ekonomi 

Utan bidrag 

Följande tabeller visar nuvärde, produktionspris och payback-tid för en anläggning som 

upprättas utan investeringsbidrag. 

Nuvärde 
Tabell 130. Tabellen visar investeringens storlek samt nuvärdet och nettonuvärdet efter 25 respektive 40 år för de två 
systemstorlekarna. 

System 
Livslängd 

(år) 
Investering 

(kr) 
Nuvärde vid livslängdens slut 

(kr) 
Nettonuvärde 

(kr) 

50 kW 25 803 000 1 017 941 214 941 

 
40 803 000 1 593 746 790 746 

 
     

65 kW 25 1 043 000 1 257 281 214 281 

 
40 1 043 000 1 963 839 920 839 

 

65 kW-systemet får högre nettonuvärde än 50 kW-systemet ju längre livslängden blir. Relativt 

investeringen ger 50 kW-systemet högst utdelning även om systemet är funktionellt i 40 år. 50 kW-

systemets nuvärde efter 40 år är 1,98 gånger högre än investeringen medan 65 kW-systemets 

nuvärde är 1,88 gånger högre än investeringen efter 40 år.   

Produktionspris 
Tabell 131. Tabellen visar produktionspriset på elen som produceras i anläggningen. Produktionspriset är i princip 
oberoende av systemets storlek och påverkas främst av systemets livslängd. 

System Livslängd (år) Produktionspris (kr/kWh) 

50 kW 25 1,06 

 
40 0,88 

  
 

65 kW 25 1,06 

 
40 0,88 

 

Det är produktionspriset som ska sättas i relation till det rörliga elpriset på nätet. Så länge det rörliga 

elpriset är högre än produktionspriset så är det lönsamt att producera och använda elen i den egna 

verksamheten.   

Payback-tid 
Tabell 132. Tabellen visar hur lång tid det tar tills investeringen har återbetalat sig beroende på systemstorleken. 

System Paybacktid (år) 

kW 20 

 
 

kW 21 

 

Systemet är lönsamt så länge payback-tiden är kortare än 25 år. Systemet blir mer lönsamt ju längre 

livstiden blir.  
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Med bidrag 

Följande tabeller visar nuvärde, produktionspris och payback-tid för en anläggning som upprättats 

med ett ekonomiskt investeringsstöd på 35 % av investeringsbeloppet. 

Nuvärde 
Tabell 133. Tabellen visar investeringens storlek samt nuvärdet och nettonuvärdet efter 25 respektive 40 år för de två 
systemstorlekarna. 

System 
Livslängd 

(år) 
Investering 

(kr) 
Nuvärde vid livslängdens slut 

(kr) 
Nettonuvärde 

(kr) 

50 kW 25 523 000 1 017 941 494 941 

 
40 523 000 1 593 746 1 070 746 

 
     

65 kW 25 679 000 1 257 281 578 281 

 
40 679 000 1 963 839 1 284 839 

 

Med investeringsstöd är nuvärdet ännu större för 65 kW-systemet än för 50 kW-systemet jämfört 

med utan investeringsstöd. Den relativa ökningen är fortfarande störst för 50 kW-systemet. 

Produktionspris 
Tabell 134. Tabellen visar produktionspriset på elen som produceras i anläggningen. Produktionspriset är i princip 
oberoende av systemets storlek och påverkas främst av systemets livslängd. 

System Livslängd (år) Produktionspris (kr/kWh) 

kW 25 0,71 

 
40 0,62 

  
 

kW 25 0,71 

 
40 0,61 

 

Produktionspriset sjunker med investeringsstöd. 

Payback-tid 
Tabell 135. Tabellen visar hur lång tid det tar tills investeringen har återbetalat sig beroende på systemstorleken. 

System Paybacktid (år) 

kW 11 

 
 

kW 11 

 

Payback-tiden blir också den kortare med investeringsstöd. 
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Daglig profil Åre (2013) 

Bilaga 2. Lastprofiler samtliga golfklubbar 
I denna bilaga syns årliga och dagliga lastprofiler från de golfklubbar som ingår i projektet. Samtliga 

lastprofiler är tagna från år 2013. Observera att de dagliga profilerna är ett medel från årets alla 

dagar. De dagliga profilerna kan alltså se annorlunda ut under sommarhalvåret. 

Östersund-Frösö golfklubb 

 

 

Figur 79 och 80. Årlig och daglig lastprofil från Östersund-Frösö GK år 2013. 

Åre golfklubb 

 

Figur 81 och 82. Årlig och daglig lastprofil från Åre GK år 2013. 
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Östersund-Frösö GK (2013) 

0

5

10

15

20

25

30

35

j
a
n

f
e
b

m
a
r

a
p
r

m
a
j

j
u
n

j
u
l

a
u
g

s
e
p

o
k
t

n
o
v

d
e
c

kW
 

Åre GK (2013) 
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Daglig profil Gävle GK (2013) 

Umeå golfklubb 

 

Figur 83 och 84. Årlig och daglig lastprofil från Umeå GK år 2013. 

Gävle golfklubb 

 

Figur 85 och 86. Årlig och daglig lastprofil från Gävle GK år 2013. 
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Daglig profil Kungsängen (2013) 

Upsala golfklubb 

 

Figur 87 och 88. Årlig och daglig lastprofil från Upsala GK år 2013. 

 

Kungsängen golfklubb 

 

Figur 89 och 90. Årlig och daglig lastprofil från Kungsängen GK år 2013. 
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Lastprofil Upsala GK (2013) 
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Daglig profil Barsebäck (2013) 

Abbekås golfklubb 

 

Figur 81 och 92. Årlig och daglig lastprofil från Abbekås GK år 2013. 

 

Barsebäck golfklubb 

 

 

Figur 93 och 94. Årlig och daglig lastprofil från Barsebäck GK år 2013. 
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Daglig profil D-W GK (2013) 

Degeberga-Vittskövle golfklubb 

 

Figur 95 och 96. Årlig och daglig lastprofil från Degeberga-Widtsköfle GK år 2013. 
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Bilaga 3. Takareor och effekt från takinstallation Upsala GK 
I denna bilaga redovisas beräkningarna för vilken effekt som kan installeras på utvalda takytor i 

Upsala golfklubbs verksamhet. Modulerna som används vid beräkningarna har måtten 1640*992 mm 

och har en märkeffekt på 255 W. Dessa beräkningar är nödvändiga att göra eftersom 

simuleringsprogrammet HOMER har märkeffekt som in parameter.  

Applicerbar yta beräknas för varje intressant tak. Därefter beräknas antalet moduler som får plats 

där utan att de sticker ut över takkanten. Sedan beräknas den totala effekten som kan installeras på 

taken. 

Klubbhus 

 

Figur 97. Skiss över Upsala GK:s klubbhus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summering 

1. Area: 63 m2 

Riktning: 25° mot öst 

Lutning: 40° 

Installerbar effekt: 8,4 kW 

 

2. Area: 173 m2 

Riktning: 70° mot öst 

Lutning: 30° 

Installerbar effekt: 26 kW 

 

3. Area: 115 m2 

Riktning: 16° mot väst 

Lutning: 30° 

Installerbar effekt: 16,3 kW 

 

4. Area: 90 m2 

Riktning: 63° mot väst 

Lutning: 30° 

Installerbar effekt: 13,25 kW 
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Klubbhus tak 1 

 

 

Figur 98. Applicerbar yta (grön yta) på klubbhuset tak 1. 

                                                                 

På denna yta kan 33 moduler placeras enligt figuren nedan. 27 moduler placeras liggande och 8 

moduler placeras stående. Observera att figuren inte är skalenlig och är endast en illustration på hur 

modulerna placeras. 33 moduler a 255 W ger en installerad effekt på 8,4 kW. De resterande taken 

beräknas på samma sätt. 

 

Figur99. Modulplacering som rymmer flest moduler och därmed ger högst effekt på klubbhus tak 1. 

 

Klubbhus tak 2 

 

Figur 100. Applicerbar yta (grön yta) på klubbhuset tak 2. 

                                                          



   

117 
 

På denna yta kan 102 moduler installeras. 100 liggande och 2 stående. Total effekt blir 26 kW. 

Klubbhus tak 3 

 

Figur 101. Applicerbar yta (grön yta) på klubbhuset tak 3. 

 

                                                            

På detta tak går det att lägga 64 moduller, alla liggande. Dessa ger en installerad effekt på 16,3 kW. 

 

Klubbhus tak 4 

 

Figur 102. Applicerbar yta (grön yta) på klubbhuset tak 4. 

                                                  

På detta tak går det att lägga 52 moduller, 48 liggande och 4 stående. Dessa ger en installerad effekt 

på 13,25 kW. 
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Förråd 

 

Figur 103. Skiss över förrådet samt applicerbar yta (grön yta). 

 

 

 

Tävlingsexpedition 

 

Figur 104. Skiss över tävlingsexpeditionen samt applicerbar yta. 

 

 

 

 

𝐴𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑏𝑎𝑟 𝑦𝑡𝑎          

     𝑚     𝑚   

Riktning: 44° mot väst 

Lutning: 30° 

Effekt: 41 moduler, 32 stående och 9 

liggande ger 10,45 kW 

𝐴𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑏𝑎𝑟 𝑦𝑡𝑎         

     𝑚     𝑚   

Riktning: 20° mot väst 

Lutning: 40° 

Effekt: 46 moduler, 39 stående och 7 

liggande, ger 11,75 kW 
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Maskinhall 1 

 

Figur 105. Skiss över maskinhall 1. 

 

 

 

Maskinhall 2 

 

Figur 106. Skiss över maskinhall 2. 

 

 

 

𝐴𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑏𝑎𝑟 𝑦𝑡𝑎               𝑚  

    𝑚   

Riktning: 76° mot öst resp. 104° mot väst 

Lutning: 35° 

Effekt: 165 moduler, 144 stående och 21 

liggande, ger 42 kW 

𝐴𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑏𝑎𝑟 𝑦𝑡𝑎          

      𝑚      𝑚   

Riktning: 10° mot väst 

Lutning: 30° 

Effekt: 98 moduler, alla liggande, ger 25 kW 
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Hus 6 

 

Figur 107. Skiss över hus 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐴𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑏𝑎𝑟 𝑦𝑡𝑎                𝑚  

    𝑚   

Riktning: 14° mot väst 

Lutning: 15° 

Effekt: 87 moduler, 84 liggande och 3 stående, 

ger 22,2 kW 
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Bilaga 4. Utförliga resultat installation på befintliga hustak (Upsala GK) 

Hus 1 (klubbhuset) 

Klubbhuset har fyra intressanta takytor d.v.s. takytor vars 

riktning avviker mindre än 90 grader från söder. Dessa tak 

kan skådas i figur 108 och benämns med betäckningar A-D. 

Resultaten från simuleringarna syns i tabell 136. 

 

 

 

 

Energi 
Tabell 136. Resultat från simuleringar med takinstallation på klubbhuset. 

Tak 
Orientering, 
v från s (°) Lutning (°) 

Installerad 
effekt (kW) 

Årlig produktion 
(kWh) 

Effektivitet jämfört med system 
med optimal orientering (%) 

A -25 40 8,4 8 000 97 

B -70 30 26 21 200 82 

C 16 30 16,3 15 500 96 

D 63 30 13,25 11 300 86 

 

Ekonomi utan investeringsbidrag 
Tabell 137. Tabellen visar ekonomin för installation på de södervända taken på klubbhuset utan investeringsbidrag. 

Tak 
Livslängd 

(år) 
Investering 

(kr) 
Nettonuvärde 

(kr) 
Produktionspris 

(kr/kWh) 
Paybacktid 

(år) 

A 25 120 600 83 960 0,83 13 

  40 120 600 201 006 0,69 13 

B 25 367 000 166 104 0,98 18 

  40 367 000 470 076 0,81 18 

C 25 231 200 165 074 0,82 13 

  40 231 200 391 810 0,68 13 

D 25 188 500 97 115 0,93 17 

  40 188 500 260 147 0,77 17 

 

  

Figur 108. Intressanta takytor på klubhuset. 
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Ekonomi med investeringsbidrag 
Tabell 138. Ekonomin vid installation på klubbhusets tak med bidrag. 

Tak 
Livslängd 

(år) 
Investering 

(kr) 
Nettonuvärde 

(kr) 
Produktionspris 

(kr/kWh) 
Paybacktid 

(år) 

A 25 79 500 125 120 0,55 9 

  40 79 500 242 166 0,48 9 

B 25 239 600 293 504 0,65 10 

  40 239 600 597 477 0,56 10 

C 25 151 300 244 944 0,54 8 

  40 151 300 471 680 0,47 8 

D 25 123 600 162 040 0,62 9 

  40 123 600 325 072 0,54 9 

 

Hus 2 (Förråd) 

Energi 
Tabell 139. Resultat från simulering med installation på förrådets södra tak. 

Tak 
Orientering, 
v från s (°) Lutning (°) 

Installerad 
effekt (kW) 

Årlig produktion 
(kWh) 

Effektivitet jämfört med system 
med optimal orientering (%) 

Södra 44 30 10,45 9 450 91 

 

Ekonomi utan investeringsbidrag 
Tabell 140. Ekonomin i en installation på förrådets södervända tak utan bidrag. 

Tak 
Livslängd 

(år) 
Investering 

(kr) 
Nettonuvärde 

(kr) 
Produktionspris 

(kr/kWh) 
Paybacktid 

(år) 

Södra 25 149 300 91 070 0,88 15 

  40 149 300 228 456 0,73 15 

 

Ekonomi med investeringsbidrag 
Tabell 141. Installation på förråd med bidrag. 

Tak 
Livslängd 

(år) 
Investering 

(kr) 
Nettonuvärde 

(kr) 
Produktionspris 

(kr/kWh) 
Paybacktid 

(år) 

Södra 25 98 100 142 275 0,58 9 

  40 98 100 279 661 0,51 9 

 

Hus 3 (Tävlingsexpedition) 

 

Energi 
Tabell 142. Installation på tävlingsexpeditionens södra tak. 

Tak 
Orientering, 
v från s (°) Lutning (°) 

Installerad 
effekt (kW) 

Årlig produktion 
(kWh) 

Effektivitet jämfört med system 
med optimal orientering (%) 

Södra 20 40 11,75 11 350 98 
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Ekonomi utan investeringsbidrag 
Tabell 143. Ekonomin i en installation på tävlingsexpeditionens södervända tak. 

Tak 
Livslängd 

(år) 
Investering 

(kr) 
Nettonuvärde 

(kr) 
Produktionspris 

(kr/kWh) 
Paybacktid 

(år) 

Södra 25 167 500 123 121 0,81 13 

  40 167 500 289 458 0,67 13 

 

Ekonomi med investeringsbidrag 
Tabell 144. Installation på tävlingsexpeditionen med bidrag. 

Tak 
Livslängd 

(år) 
Investering 

(kr) 
Nettonuvärde 

(kr) 
Produktionspris 

(kr/kWh) 
Paybacktid 

(år) 

Södra 25 110 000 180 696 0,54 8 

  40 110 000 347 033 0,47 8 

 

 

Hus 4 (Maskinhall 1) 

Maskinhall 1 har två intressanta tak. Det västra taket avviker med 

104 grader från söderläge vilket är utanför 90-graderskriteriet. Dock 

är taket riktat rakt mot parkeringen vilket medför att alla som 

besöker klubben kommer att se solcellerna direkt. Därför utförs 

simuleringar även på det västra taket. 

 

Ekonomi 

Tabell 145. Installation på maskinhall 1`s östra resp. västra tak. 

Tak 
Orientering, v 

från s (°) 
Lutning 

(°) 
Installerad 
effekt (kW) 

Årlig produktion 
(kWh) 

Effektivitet jämfört med system 
med optimal orientering (%) 

Östra -76 35 42 33 250 80 

Västra 104 35 42 28 700 70 

 

Ekonomi utan investeringsbidrag 
Tabell 146. Ekonomin i en installation på maskinhall 1´s östra respektive västra tak. 

Tak 
Livslängd 

(år) 
Investering 

(kr) 
Nettonuvärde 

(kr) 
Produktionspris 

(kr/kWh) 
Paybacktid 

(år) 

Östra 25 591 000 242 185 1,01 18 

  40 591 000 716 910 0,83 18 

Västra 25 591 000 114 372 1,18 21 

  40 591 000 514 607 0,98 21 

 

Figur 109. Maskinhall 1´s två tak. 
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Ekonomi med investeringsbidrag 
Tabell 147. Ekonomin vid installation på maskinhall 1 med investeringsbidrag. 

Tak 
Livslängd 

(år) 
Investering 

(kr) 
Nettonuvärde 

(kr) 
Produktionspris 

(kr/kWh) 
Paybacktid 

(år) 

Östra 25 385 200 447 985 0,67 10 

  40 385 200 922 710 0,58 10 

Västra 25 385 200 320 172 0,8 12 

  40 385 200 720 407 0,69 12 

 

Hus 5 (Maskinhall 2) 

Energi 
Tabell 148. Installation på maskinhall 2´s södra tak. 

Tak 
Orientering, 
v från s (°) 

Lutning 
(°) 

Installerad 
effekt (kW) 

Årlig produktion 
(kWh) 

Effektivitet jämfört med system 
med optimal orientering (%) 

Södra 10 30 25 23 900 97 

 

Ekonomi utan investeringsbidrag 
Tabell 149. Ekonomin i en installation på maskinhall 2´s södra tak. 

Tak 
Livslängd 

(år) 
Investering 

(kr) 
Nettonuvärde 

(kr) 
Produktionspris 

(kr/kWh) 
Paybacktid 

(år) 

Södra 25 353 000 258 350 0,81 13 

  40 353 000 608 183 0,67 13 

 

Ekonomi med investeringsbidrag 
Tabell 150. Maskinhall 2 med investeringsstöd. 

Tak 
Livslängd 

(år) 
Investering 

(kr) 
Nettonuvärde 

(kr) 
Produktionspris 

(kr/kWh) 
Paybacktid 

(år) 

Södra 25 230 500 380 850 0,54 8 

  40 230 500 730 683 0,47 8 

 

Hus 6 

 

Energi 
Tabell 151. Installation på hus 6´s södra tak. 

Tak 
Orientering, 
v från s (°) 

Lutning 
(°) 

Installerad 
effekt (kW) 

Årlig produktion 
(kWh) 

Effektivitet jämfört med system 
med optimal orientering (%) 

Södra 14 15 22,2 19 700 89 
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Ekonomi utan investeringsbidrag 

Tabell 152. Ekonomin i en installation på hus 6´s södra tak. 

Tak 
Livslängd 

(år) 
Investering 

(kr) 
Nettonuvärde 

(kr) 
Produktionspris 

(kr/kWh) 
Paybacktid 

(år) 

Södra 25 313 800 186 291 0,89 15 

  40 313 800 472 006 0,73 15 

 

Ekonomi med investeringsbidrag 
Tabell 153. Installation på hus 6 med bidrag. 

Tak 
Livslängd 

(år) 
Investering 

(kr) 
Nettonuvärde 

(kr) 
Produktionspris 

(kr/kWh) 
Paybacktid 

(år) 

Södra 25 205 000 295 071 0,59 9 

  40 205 000 580 786 0,51 9 
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Bilaga 5. Resultat typisk villa 
Villan som analyseras är lokaliserad i Uppsala. Samma solinstrålningsdata som användes för Upsala 

GK används även för villan. Systemets orientering antas vara optimal, det vill säga samma som för 

Upsala GK.    

Dimensionera systemstorlek 

På samma sätt som för golfklubbarna (se metod) utfördes simuleringar i syfte att bestämma de 

systemstorlekar som producerar 5 % respektive 10 % överskottsel. Andel överskott som funktion av 

systemstorlek syns i figur 110. 

 

Figur 110. Överskottsproduktion som funktion av systemstorlek. 

Som figur 110 visar finns det ingen systemstorlek som producerar endast 5 % överskottsel. Den lägsta 

andelen överskott ligger på 11 %. Det största systemet som producerar 11 % överskottsel är ett 1,2 

kW-system. Därför väljs detta system för analys. 

Energiproduktion 

Resultaten från simuleringen med detta system syns i tabell 154. 

Tabell 154. Produktion från ett 1,2 kW-system integrerat i en typisk villa i Upsala. 

Systemstorlek 
(kW) 

Elbehov 
(kWh/år) 

PV-produktion 
(kWh/år) 

Överskott 
(%) 

Solel i verksamheten 
(%) 

1,2 ~21 000 ~1180 ~11 ~5 

 

Den totala produktionen blir omkring 1180 kWh per år vilket täcker ungefär 5 % av det årliga 

elbehovet. Produktionens fördelning över året syns i figur 111. Detta system visar hur samma 

systemtänk som gäller för golfverksamheterna kan appliceras på en villa.  
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Figur 111. Produktion från ett 1,2 kW-system på en typisk villa. Den gula delen av staplarna är solel, grå del är el köpt 
från nätet. 

Solcellssystemet som producerar 5 % överskottsel och är integrerat i Upsala GK:s verksamhet förser 

Upsala GK med solel motsvarande drygt 20 % av det totala elbehovet. Därför har också en 

systemstorlek som gör att drygt 20 % av villans elbehov kan täckas med egenproducerad solel tagits 

fram. Systemstorleken som förser hushållet med 20 % av det årliga elbehovet är ett 7,5 kW-system. 

Resultatet från simuleringen med ett 7,5 kW-system som integrerats i villan syns i tabell 155. 

Tabell 155. Produktion från ett 7,5 kW-system integrerat i en typisk villa i Upsala. 

Systemstorlek 
(kW) 

Elbehov 
(kWh/år) 

PV-produktion 
(kWh/år) 

Överskott 
(%) 

Solel i verksamheten 
(%) 

7,5 ~21 000 ~7370 ~46 ~20,8 

 

Om villaägaren vill ha samma andel egenproducerad solel i hushållet som en golfklubb kan ha i sin 

verksamhet så skulle solcellsanläggningen på villan producera 46 % överskott. Villan måste alltså 

producera nästan dubbelt så mycket el än vad som går in i hushållet för att få samma resultat som en 

golfklubb. Ett 7,5 kW system motsvarar ungefär 50 m2 solcellsyta vilket de flesta villor utan problem 

kan få plats med.  

Ekonomi 

En villaägare har några fördelar när det gäller försäljning av överskottsel. Villaägaren kan sälja 

överskottet utan att anläggningen blir skattepliktig. Därför räknas ekonomin för dessa två system i 

två fall. I det första fallet antas överskottet skänkas bort, precis som för golfklubbarna. I det andra 

fallet antas det att överskottet säljs till spotpris. Spotpriset antas vara 35 öre år ett och antas sedan 

öka med 3 % varje år under hela livslängden.  

Fall 1 – Överskottet skänks bort 
Tabell 156. Ekonomi i de två villasystemen då överskottet skänks bort. 

System Bidrag  
Investering 

(kr) 
Nettonuvärde 

25 år (kr) 
Nettonuvärde 

40 år (kr) 
Produktionspris 

(kr/kWh) 
Paybacktid 

(år) 

1,2 kW Nej 22 200 4 468 19 495 0,86 - 1,05 21 

 
Ja 15 480 11 189 26 215 0,63 – 0,74 12 

       7,5 kW Nej 123 000 -19 765 33 956 0,77 – 0,93 30 

 
Ja 81 000 22 235 75 956 0,54 – 0,62 20 
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Ekonomin för 1,2 kW-systemet blir i princip samma som för golfklubbarna. Investeringen hinner 

återbetala sig inom 25-årsperioden även utan bidrag. 7,5 kW-systemet hinner däremot inte 

återbetala sig inom en 25-årsperiod. Detta resultat visar hur viktigt det är att antingen dimensionera 

systemet till rätt storlek för att minimera överskott eller se till att överskottselen bringar en inkomst.  

Fall 2 – Överskottet säljs till spotpris 
Tabell 157. Ekonomin i de två villasystemen då överskottet säljs till spotpris. 

System Bidrag  
Investering 

(kr) 
Nettonuvärde 

25 år (kr) 
Nettonuvärde 

40 år (kr) 
Produktionspris 

(kr/kWh) 
Paybacktid 

(år) 

1,2 kW Nej 22 200 5 642 21 412 0,86 - 1,05 20 

 
Ja 15 480 12 362 28 132 0,63 – 0,74 12 

   
    

7,5 kW Nej 123 000 10 893 84 040 0,77 - 0,93 24 

 
Ja 81 000 52 893 126 040 0,54 – 0,62 13 

 

När överskottet säljs till spotpris ser det ungefär likadant ut för 1,2 kW-systemet som när överskottet 

skänks bort. För 7,5 kW-systemet däremot ser det mycket bättre ut. Systemet hinner återbetalas 

inom en 25-årsperiod även utan bidrag. Jämförs resultatet för 7,5 kW-systemet i de två fallen syns 

det vilken avgörande betydelse ersättningen för överskottselen har för villan. 

Skulle det adderas en skattereduktion för överskottselen så skulle det se ännu bättre ut för 

anläggningar som producerar ett stort överskott. Den stora frågan är dock om det går att räkna med 

skattereduktion under systemets hela livslängd. Om en ekonomisk kalkyl baseras på att en 

anläggning får skattereduktion under hela livslängden, skulle resultatet bli missvisande om 

skattereduktionen upphör om till exempel 5 år.   
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Bilaga 6. Matlab-kod 
%--------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ 
%---------------------- Ett program som beräknar pris per kWh och payback-

tid för solceller i Sverige --------------------------------------- 
%--------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ 

  
%--------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ 
%--------------------------------------------- Inparametrar ---------------

------------------------------------------------------------------ 
%--------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ 
clear; 
Systempris = 16; %systempris i kr per W 
Underhall = 0.001; % Underhållskostnader i procent av investeringskostnaden 
Pris_inverterare = 0.2; %pris på ny inverterare i procent av 

investeringskostnaden 
Systemstorlek = 65000; %Systemstorlek i W 
Bidrag = 0.35; %Bidrag från stödsystem, kan få upp till 35 % (fyll i 0-

0.35) 
Prod_el = 56000; %Producerad el i kWh år 1 
Andel_overskott = 0.1; %Andel av den producerade elen som skickas ut på 

nätet  
Elpris_grid = 1; %Elpris i kr från nät år 1 
Elpris_okningsfaktor = 1.03; %Årlig ökning av elpriset på nätet, t.ex. 1% 

årlig ökning skriv 1.01 
Pris_sald_el = 0.05; %Priset på såld el exklusive moms. 

Överföringsersättning på 5 öre/kWh ska också ingå här 
Elcertifikat = 1; %Om verksamheten vill handla med elcertificat skriv 1, 

annars 0 
Pris_Elcert = 0.2; %pris på elcertifikat per kWh, idag 0.2 kr 
Rakna_med_skatt = 0; %Skriv 1 om programmet ska räkna med skatt d.v.s. om 

anläggningen har skatteplikt 
Degraderingsfaktor = 0.007; %Modulernas förlorade produktion per år 
Kalkylranta = 0.02; %Ange vilken kalkylränta som ska användas, om 2% skriv 

0.02  
livslangd = 40; %modulernas livslängd  
%--------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ 
%--------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ 

  
%------------------------------------Energiskatt---------------------------

------------------------------------------------------------------ 
if Rakna_med_skatt == 1 
    Energiskatt = 0.293; %Om överskottet säljs måste energiskatt på 29.3 

öre/kWh betalas på hela produktionen.  
else 
    Energiskatt = 0; %Om överskottet inte säljs så betalas ingen skatt. 
end 

  
%----------------------------------- Elcertifikat del 1 -------------------

------------------------------------------------------------------ 

  
elcert_kvot = 0.01*[14, 14, 15, 17, 18, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 12, 11, 

9, 8, 6, 5, 3, 1, 1]; %Kvotplikt från år 2015-2035 

  
if Elcertifikat == 1 
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    Pris_Elmatare = 3000; 
    Avgift_Elmatare = 0.9; %10 % av intäkterna från elcertifikaten går till 

företaget Min El, producenten behåller 90% 

     
else 
    Pris_Elmatare = 0; 
    Avgift_Elmatare = 1; %Om ingen elmätare installeras utgår heller ingen 

avgift till Min El 
    Pris_Elcert = 0;  
end 

  
%-------------------------------------------------Definierar kostnader-----

-------------------------------------------------------------------- 
Invest_kostnad = Systempris*Systemstorlek*(1-Bidrag)+Pris_Elmatare; 

%Investeringskostnad kr 
Underhall = Underhall*Systempris*Systemstorlek; % Underhållskostnaderna 

definieras 
Pris_ny_inverterare = Pris_inverterare*Systempris*Systemstorlek; % Pris på 

ny inverterare definieras 

  
%----------------------------------------Årliga händelser------------------

-------------------------------------------------------------------- 
Prod_el_tot = 0; %Skapar en variabel med total elproduktion, initialt = 0 
Prod_ar_for_ar = zeros(1,livslangd); %Skapar en vektor som lagrar 

produktion år för år 
El_verksamhet = zeros(1,livslangd); %Skapar en vektor som lagrar pruducerad 

el som konsumeras av verksamheten varje år 
El_till_grid = zeros(1,livslangd); % Skapar en vektor som lagrar producerad 

el som skickas ut på nätet varje år 
Inkomst_fran_sald_el = zeros(1,livslangd); %Skapar en vektor som lagrar 

inkomst från såld el varje år 
Pris_sald_el_vektor = zeros(1,livslangd); % Vektor som kontrollerar priset 

på såld el 

  
%---------------------- En for loop som beräknar produktion samt ekonomiska 

händelser år för år ----------------------------------------------- 
for i=0:livslangd-1; 

  
    Produktion =(1-Degraderingsfaktor)^i*Prod_el; %Produktion för det 

aktuella året 

     
    Prod_el_tot = Prod_el_tot + Produktion; %Total elproduktion t.o.m. det 

aktuella året 

  
    Prod_ar_for_ar(1,i+1) = Produktion; %Produktionen år för år lagras 
    El_verksamhet(1,i+1)= Produktion*(1-Andel_overskott); %Den del av 

produktionen som används direkt i verksamheten lagras i en vektor 
    El_till_grid(1,1+i) = Produktion*Andel_overskott; % Den del som skickas 

ut på nätet lagras i en vektor 

     
    Inkomst_fran_sald_el(1,i+1)= 

Produktion*Andel_overskott*Pris_sald_el*(1/(1+Kalkylranta)^(i)); %Beräknar 

och lagrar inkomst från såld el i en vektor 
    Pris_sald_el_vektor(1,i+1) = Pris_sald_el; 
    Pris_sald_el = Pris_sald_el*Elpris_okningsfaktor; %Spotpriset ökar 

     
end 
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%------------------------------------- Elcertifikat del 2 -----------------

-------------------------------------------------------------------- 
Inkomst_elcert_sald_el = zeros(1,livslangd); %Skapar en vektor som lagrar 

inkomst från elcert för såld el 
Inkomst_elcert_anvand_el = zeros(1,livslangd); %Skapar en vektor som lagrar 

inkomst från elcert för använd el 

  
if Elcertifikat == 1 %if-satsen aktiveras om användaren har aktiverat 

Elcertifikat vid inparametrarna 
if Systemstorlek>49999 %System med installerad effekt på minst 50 kW och 

som använder 60 000 kWh/år av egenproducerad el har en kvotplikt för 

elcertifikat 
    if Prod_el*(1-Andel_overskott)>59999 
        for i=1:15; %Producenten får elcertifikat i 15 år 
            if Prod_ar_for_ar(1,i)*(1-Andel_overskott)>59999 
            Inkomst_elcert_sald_el(1,i) = 

Prod_ar_for_ar(1,i)*Andel_overskott*(1-

elcert_kvot(1,i))*Pris_Elcert*Avgift_Elmatare; 
            Inkomst_elcert_anvand_el(1,i) = Prod_ar_for_ar(1,i)*(1-

Andel_overskott)*(1-elcert_kvot(1,i))*Pris_Elcert*Avgift_Elmatare; 
            else 
            Inkomst_elcert_sald_el(1,i) = 

Prod_ar_for_ar(1,i)*Andel_overskott*Pris_Elcert*Avgift_Elmatare; 
            Inkomst_elcert_anvand_el(1,i) = Prod_ar_for_ar(1,i)*(1-

Andel_overskott)*Pris_Elcert*Avgift_Elmatare; 
            end 

             
        end 
        disp('Anläggningen har kvotplikt, åtminstone i början'); 
    else 
        for i=1:15; 
            Inkomst_elcert_sald_el(1,i) = 

Prod_ar_for_ar(1,i)*Andel_overskott*Pris_Elcert*Avgift_Elmatare; 
            Inkomst_elcert_anvand_el(1,i) = Prod_ar_for_ar(1,i)*(1-

Andel_overskott)*Pris_Elcert*Avgift_Elmatare; 

             
        end 
        disp('Anläggningen har inte kvotplikt'); 
    end 
else %Mindre system har ingen kvotplikt och alla intäckter förutom avgift 

för elmätningen behålls av producenten 
    for i=1:15; 
            Inkomst_elcert_sald_el(1,i) = 

Prod_ar_for_ar(1,i)*Andel_overskott*Pris_Elcert*Avgift_Elmatare; 
            Inkomst_elcert_anvand_el(1,i) = Prod_ar_for_ar(1,i)*(1-

Andel_overskott)*Pris_Elcert*Avgift_Elmatare; 

             
    end 
    disp('Anläggningen har inte kvotplikt'); 
end 
end 

  
%--------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

- 
%------------------------------------------------LCOE (Leveliced Cost of 

Energy)--------------------------------------------------------------------

--- 
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%--------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

- 
%Beräknar elpriset per kWh på den producerade elen under systemets livstid  
Summa_kostnader_vektor = zeros(1,livslangd); 
Summa_el_vektor = zeros(1,livslangd); 

  
for i=1:livslangd; 
    if i == 1; 
        Investering = Invest_kostnad; 
    else 
        Investering = 0; 
    end 
    if i== 15 || i == 31; 
        Nyinvest = Pris_ny_inverterare; 
    else 
        Nyinvest = 0; 
    end 

     
    Summa_kostnader_vektor(1,i) = (Investering + Nyinvest + Underhall + 

El_verksamhet(1,i)*Energiskatt - Inkomst_elcert_sald_el(1,i) - 

Inkomst_elcert_anvand_el(1,i))/((1+Kalkylranta)^i); 
    Summa_el_vektor(1,i) = Prod_ar_for_ar(1,i)/((1+Kalkylranta)^i); 

     
end 
LCOE = sum(Summa_kostnader_vektor)/sum(Summa_el_vektor);     

  
disp(' '); 
disp(' '); 
disp(['Elpriset per kWh sett över den beräknade perioden blir ' 

num2str(LCOE) ' kr']); %Skriver ut elpriset i command window 

  
%--------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ 
%------------------------------------------------ Payback -----------------

------------------------------------------------------------------ 
%--------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ 
Insats = Invest_kostnad; %Skapar en variabel med initial kostnad 
PB_vektor = zeros(1,livslangd); %Skapar en vektor som lagrar initial 

kostnad minus intäkter varje år 
Kalkylranta_vektor = zeros(1,livslangd); %Skapar en vektor för att 

kontrollera att kalkylräntan blir rätt 
Elpris_grid_vektor = zeros(1,livslangd); %Skapar en vektor att lagra nätets 

elpris år för år 

  
for i=0:livslangd-1; %En loop som drar bort årliga intäkter med hänsyn till 

förändringar i nätets elpris och pris på såld el samt intäkter från 

elcertifikat 
    if i==14 || i == 30; 
        Nyinvest = Pris_ny_inverterare; 
    else 
        Nyinvest = 0; 
    end 

     
    Insats = (Insats + (Underhall + Nyinvest)*(1/(1+Kalkylranta)^(i))) - 

(El_verksamhet(1,i+1)*Elpris_grid-

El_verksamhet(1,i+1)*Energiskatt)*(1/(1+Kalkylranta)^(i)) - 

Inkomst_fran_sald_el(1,i+1)*(1/(1+Kalkylranta)^(i))-
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Inkomst_elcert_anvand_el(1,i+1)*(1/(1+Kalkylranta)^(i))-

Inkomst_elcert_sald_el(1,i+1)*(1/(1+Kalkylranta)^(i)); 

     
    PB_vektor(1,i+1) = Insats; 

     
    Elpris_grid_vektor(1,i+1) = Elpris_grid; %Lagrar elpriserna till 

nuvärdemetoden 
    Elpris_grid = Elpris_grid*Elpris_okningsfaktor; %Nätets elpris antar 

ett nytt värde om en ökningsfaktor har angivits vid inparametrarna 
    Kalkylranta_vektor(1,i+1) = (1/(1+Kalkylranta)^(i)); %Kalkylräntan 

lagras år för år för kontroll 
end 

  
%Plottar resultatet 
tidsvektor = (1:1:livslangd); 
plot(tidsvektor, PB_vektor); 
xlabel('År'); 
ylabel('Pengar'); 
title('Payback tid'); 
grid on 

  
%Följande del läser av där kurvan skär noll, d.v.s. där investeringen har 

återbetalats 
q = 0; %Kurvan kan skära noll på två ställen om nyinvesteringen är stor, 

denna parameter medför att kurvan endast avläses vid första stället den 

skär noll 
raknare = 0; %Skapar en räknare som håller reda på positionerna i 

vektorerna 
for i=1:length(PB_vektor); %Hittar det minsta värdet i PB_vektor innan noll 
    if q ==0; 
    b = PB_vektor(1,i); 

     
    if b > 0 

         
        c=b; %c antar det minsta värdet innan noll 
        raknare = raknare +1;     
    end  
    if b < 0 
        q = 1; 
    end 
    end 

     

  
end 
if raknare < length(PB_vektor) 

     
  d = PB_vektor(1,raknare+1); %d antar det första värdet efter noll 
  e = tidsvektor(1,raknare); %e antar c´s motsvarande värde i tidsvektorn 
  f = tidsvektor(1,raknare+1); %f antar d´s motsvarande värde i tidsvektorn 

   
if abs(c)<abs(d) %if-satsen ser til så att paybacktiden avrundas till helt 

år 
    PB_ar = e; 

     
else PB_ar = f; 

     
end 
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disp(['Återbetalningstiden avrundat till hela år är ' num2str(PB_ar) ' 

år']); %Skriver ut återbetalningstiden i command window 
else 
    disp('Systemet hinner inte återbetala sig under livslängden') 
end 

   

  

  
%--------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ 
%--------------------------------------------------Nuvärdemetoden----------

------------------------------------------------------ 
%--------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ 
NV_vektor =zeros(1,livslangd); 
Nyinvest_vektor = zeros(1,livslangd); 

  
for i=0:livslangd-1 
    if i == 14 || i == 30; 
        Nyinvest = Pris_ny_inverterare; 
    else 
        Nyinvest = 0; 
    end 

     
    NV_ar = (El_verksamhet(1,i+1)*Elpris_grid_vektor(1,i+1) - 

El_verksamhet(1,i+1)*Energiskatt + 

El_till_grid(1,i+1)*Pris_sald_el_vektor(1,i+1) + 

Inkomst_elcert_anvand_el(1,i+1) + Inkomst_elcert_sald_el(1,i+1) - Underhall 

- Nyinvest)/((1+Kalkylranta)^(i)); 

  
    NV_vektor(1,i+1) = NV_ar; 
    Nyinvest_vektor(1,i+1) = Nyinvest; 

     
end 

  
NV = sum(NV_vektor); 
NNV = NV - Invest_kostnad; 

  
Annuitet = (NNV*Kalkylranta)/(1-(1+Kalkylranta)^-livslangd); 

  
disp(['Investeringen var ' num2str(Invest_kostnad) ' kr']); 
disp(['Investeringens nuvärde är ' num2str(NV) ' kr']); 
disp(['Investeringens nettonuvärde är ' num2str(NNV) ' kr']); 
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Bilaga 7. Erbjudanden för överskottsel 
 

 

Figur 112. Några elbolags erbjudanden för överskottsel. 




