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Abstract

PV systems on the apartment buildings of Uppsalahem
- Economic potential until 2030

Andreas Rydell

Uppsalahem is the leading housing corporation in Uppsala with its over 160 
real estate properties. Uppsalahem is owned by the municipality of Uppsala, 
which has a climate and energy goal that aims for 100 MW of solar energy to 
be installed in Uppsala by 2030. The 100 MW goal, combined with 
Uppsalahem’s environmental policy, is a strong incentive to investigate the 
possibility of installing PV modules on the many available roof areas that 
Uppsalahem possesses. The objective of this thesis is to create a foundation 
for future decisions regarding PV systems for Uppsalahem. The economic 
potential for PV systems on apartment buildings until 2030 was therefore 
calculated. The calculations were made in a computer model created in 
Matlab that can be used by Uppsalahem for future decision-making.

Uppsalahem owns a 2,0 MWp wind power plant that is expected to supply 
35 % of the total electricity use of the corporation. The electricity produced 
in the plant is tax exempt, under the condition that no electricity, including 
PV produced electricity, is sold by Uppsalahem. As any surplus electricity 
cannot be sold, the profitability of all PV installations is determined largely by 
the electricity use of each building.

The economic PV potential was calculated for 11 scenarios starting from a 
base scenario that was based on the parameters deemed most likely to be 
true. In the base scenario, where no electricity certificates or investment 
support were used, the potential was 0,30 MWp 2015 and 1,59 MWp 2030. If 
electricity certificates or investment support is used, the potential in 2015 is 
1,13 and 1,64 MWp, respectively. For 2030 the potential increases to 1,90 
and 2,10 MWp. In the base scenario, PV installations can supply 1,4 % of 
Uppsalahem’s annual electricity use in 2015 and in 2030 1,6 % of the 100 
MW goal can be met by Uppsalahem.
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Executive summary 
This thesis has dealt with the economic potential of photovoltaic systems on the 
apartment buildings of Uppsalahem. The potential has been calculated by collecting 
information about the buildings and then implementing it in a computer model made in 
Matlab. The computer model can also be used by Uppsalahem for future decision-
making. 
 
Uppsalahem owns a 2,0 MWp wind power plant and the electricity production is tax 
exempt, under the condition that no electricity is sold by Uppsalahem. Because of this, 
surplus electricity cannot be sold and is transferred to the electricity grid for a 
compensation of 0,048 SEK/kWh. 
 
Under these circumstances, the economic PV potential for Uppsalahem in 2015 is 0,30 
MWp. In 2030, the potential is 1,59 MWp and the PV systems can supply 7,0 % of the 
annual electricity need of Uppsalahem. The potential was calculated in a base scenario, 
using the parameters most likely to be true today, but in most of the other 11 scenarios 
the potential is higher. There is however a limit to the number of PV systems that can be 
installed before an increase in the amount of surplus electricity from the wind power 
plant results in a decrease in profitability.  
 
 
 
 
 
 !
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Populärvetenskaplig sammanfattning!
Uppsalahem är ett kommunägt bostadsbolag som äger och förvaltar 160 fastigheter, 
vilket innebär att det är störst i Uppsala. I Uppsalahems miljöpolicy kan läsas att det i 
hela verksamheten från planering, nybyggnation, förvaltning och förnyelse ligger fokus 
på miljöförbättrande åtgärder inom energianvändning. Uppsala kommun fattade i början 
av 2014 beslut om ett nytt miljö- och klimatmål, som bland annat klargör att 100 MW 
solenergi ska vara installerad i kommunen 2030. Om 100 MW solceller installerades på 
en sammanhängande yta skulle ungefär 0,66 kvadratkilometer krävas, vilket motsvarar 92 
fotbollsplaner. Uppsala kommuns miljömål till 2030 samt Uppsalahems miljöpolicy är 
starka incitament för Uppsalahem att undersöka möjligheterna för installation av 
solcellsanläggningar inom fastighetsbeståndet. Uppsalahem äger en stor del av Uppsalas 
takytor vilket innebär att det finns stora möjligheter till att minska Uppsalas och bolagets 
klimatpåverkan.  
 
Syftet med detta projekt är att skapa underlag för framtida beslut gällande 
solcellsanläggningar för Uppsalahem. Syftet uppnåddes genom beräkning av antalet 
solcellsanläggningar Uppsalahem kan installera. Kravet för att installation av en 
anläggning skulle rekommenderas var att värdet av den el som produceras under 25 år 
överstiger installationskostnaden samt ger en viss avkastning. Den mängd solceller som 
kan installeras beräknades i en datormodell skapad för ändamålet. Datormodellen 
beräknar detta från information om Uppsalahems byggnader såsom takarea, taklutning, 
takorientering och elförbrukning. 
 
Uppsalahem äger sedan 2014 ett vindkraftverk som förväntas förse 35 % av bolagets 
årliga behov av fastighetsel. I fastighetsel ingår inte hyresgästernas elförbrukning utan 
främst el för belysning i trapphus, tvättstugor, motorvärmare samt fläktsystem. Elen som 
produceras i vindkraftverket är skattefri, under förutsättning att ingen el säljs av bolaget. 
Uppsalahem är därför i dagsläget inte intresserade av att sälja överskottsel från eventuella 
solcellsinstallationer. Detta är problematiskt eftersom det inte är möjligt att kontrollera 
när solceller producerar el och om det vid produktionstillfället inte finns ett elbehov 
måste därmed överskottselen överföras till elnätet för en liten ersättning. På grund av att 
ersättningen är mycket låg jämfört med värdet av den el som kan användas i byggnaden 
avgörs solcellsinstallationers lönsamhet i stor utsträckning av respektive byggnads 
elförbrukning. 
 
Den ekonomiska solcellspotentialen beräknades i 11 scenarion, med utgångspunkt från 
ett basscenario. Basscenariot baserades på de parametrar och prognoser som ansågs vara 
mest sannolika för Uppsalahem. De två mest lönsamma installationerna skulle vara på ett 
studentboende med jämn elanvändning under sommaren samt på en stor fastighet som 
inhyser ett gruppboende. Anledningen till att de är lämpade för solcellsinstallation är att 
de har en jämn elförbrukning när solcellerna producerar som mest el, vilket är dagtid 
under sommaren. 26 solcellsinstallationer inom Uppsalahems bestånd är lönsamma 2015. 
Dessa installationer skulle kunna förse 1,4 % av Uppsalahems årliga elbehov. I framtiden 
kommer fler anläggningar bli lönsamma i takt med att kostnaden för solceller minskar 
samtidigt som elpriset ökar. 2030 beräknas därför 251 solcellsanläggningar vara 
lönsamma och de kan förse 7,0 % av bostadsbolagets elbehov. 
 
Trots att solcellsanläggningarna endast kan förse en liten andel av det totala elbehovet 
finns det risk för att elproduktionen från solcellsanläggningarna och vindkraftverket 
tillfälligt blir så stor att den överstiger Uppsalahems samtidiga elbehov. Detta leder till att 



 iv 

el från vindkraftverket blir överskott som då överförs till elnätet mot en låg ersättning. 
Eftersom överskottsel leder till förlorade inkomster måste andelen solceller i 
Uppsalahems energisystem hållas under en viss nivå, vilket kan begränsa framtida 
installationer. Skattelagstiftningen kring solceller och vindkraft kommer dock troligtvis 
att bli fördelaktigare för Uppsalahem innan det blir ett problem. 
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1 Introduktion 
Uppsala kommun fattade i början av 2014 beslut om ett nytt miljö- och klimatprogram. 
Programmet fokuserar på Uppsalas klimatpåverkan samt en giftfri miljö och ett av målen 
är att utsläppen av växthusgaser ska ha minskat med minst 50 % per person jämfört med 
1990 års nivå. För att uppnå utsläppsminskningen ska bland annat 30 MW solenergi ha 
installerats i Uppsala år 2020 och år 2030 ska totalt 100 MW solenergi vara installerad. 
Uppsala kommun har som del av miljö- och klimatprogrammet tagit fram en solkarta, 
där tredimensionell information om Uppsalas hustak kombinerats med lokal 
väderinformation från SMHI. 
 
Bostadsbolaget Uppsalahem äger och förvaltar 160 fastigheter och eftersom det är 
kommunägt har bolaget en politiskt sammansatt styrelse. Uppsalahems dominerande 
ställning inom bostadssektorn innebär att en stor del av Uppsalas energianvändning sker 
i deras fastigheter och bolaget har därför stora möjligheter att påverka Uppsalas framtida 
klimatpåverkan. I Uppsalahems miljöpolicy kan läsas att det i hela verksamheten från 
planering, nybyggnation, förvaltning och förnyelse ligger fokus på miljöförbättrande 
åtgärder inom energianvändning. Ständig miljöförbättring ska även uppnås genom att 
med hjälp av miljönyckeltal och mål styra verksamheten.  
 
Det finns stor potential för solcellsinstallationer på takytor inom Uppsalahems 
fastighetsbestånd. I dagsläget har Uppsalahem en solcellsinstallation, vilken är Nordens 
största solcellsfasad för bostäder, i kvarteret Frodeparken. Intentionen är att installera 
ytterligare lönsam solenergi i enlighet med Uppsalahems miljöpolicy samt Uppsala 
kommuns klimatmål. Uppsalahem köpte 2013 upp Studentstaden AB och hela 
Uppsalahemkoncernens fastighetsbestånd innefattas av miljömålen. 

1.1 Syfte 
Projektets mål är att ta fram underlag för beslut om solcellsinstallationer på Uppsalahems 
fastigheter fram till år 2030. Installationerna ska vara ekonomiskt lönsamma för 
Uppsalahem samt i möjligaste mån bidra till att målet om 100 MW installerad 
solenergieffekt i Uppsala kommuns miljö- och klimatprogram 2030 uppfylls. Ett delmål 
är att utvärdera Uppsalahems befintliga solcellsfasad på Frodeparken i syfte att dra 
lärdom av bolagets tidigare erfarenheter inom området. 

1.2 Metod 
I arbetets inledningsfas genomfördes en litteraturstudie av befintliga samt framtida 
solcellstekniker. Litteraturstudien baserades på källor från internet. Samtidigt 
genomfördes en undersökning av solcellsfasaden i Frodeparken, utifrån Uppsalahems 
pågående utvärdering av fasaden. Programvaran Pvsyst användes för att simulera 
solcellsfasaden och utvärdera skuggningsförluster från en planerad intilliggande byggnad. 
Ritningar erhölls från företaget som projekterat solcellsinstallationen, källor från internet 
samt arkitektkontoret som ritat Frodeparken. I nästa fas togs övergripande information 
fram om takytorna på Uppsalahems och dotterbolaget Studentstadens fastigheter. 
Information som takorientering, taklutning och takarea avlästes från karttjänster, Uppsala 
kommuns solkarta samt Uppsalahems ritningsarkiv. I två av bostadsområdena gjordes 
platsbesök för att ta fram mer detaljerad information än vad som kan fås via karttjänster 
och ritningar. Med hjälp av Vattenfalls internettjänst samt Uppsalahems interna 
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dokument kunde detaljerad information om samtliga fastigheters elförbrukning tas fram, 
vilken senare användes för lönsamhetskalkyler. Ytterligare litteraturstudier utfördes under 
arbetets gång med syfte att klargöra de ekonomiska och juridiska förutsättningar som 
finns för Uppsalahem. Prognoser för framtida elpris samt systemkostnader togs även 
fram under litteraturstudien. Samtliga simuleringar, med undantag för 
valideringssimuleringar, har utförts i Pvsyst. Den modell som användes för 
dimensionering, lönsamhetskalkyler och potentialberäkningar skapades i programvaran 
Matlab. 

1.3 Avgränsningar 
Endast den ekonomiska potentialen för solceller har beräknats. De studerade takytorna 
har begränsats till de inom Uppsalahems och dotterbolaget Studentstadens 
fastighetsbestånd. Takytor med en orientering som avviker mer än ±60° från söderläge 
samt fasader har inte inkluderats i projektet. Skuggningsförluster har inte tagits hänsyn 
till, med undantag från att takarean begränsats runt hinder som skorstenar och stegar.  
Elförbrukningen på årsbasis och månadsbasis för samtliga byggnader har använts vid 
beräkningar, men typhus har använts för majoriteten av byggnaderna vid uppskattning av 
elförbrukningskurvor på timbasis. 
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2 Teori 
I teoriavsnittet beskrivs solcellssystems livslängd och underhållsbehov, 
temperaturberoende samt skuggning av solceller och moduler. Elprisets beståndsdelar 
samt kalkylmetoder för investering beskrivs även. I bilaga 1 beskrivs olika kommersiella 
solcellstekniker och tekniker på forskningsstadiet. 

2.1 Solcellssystems livslängd och underhållsbehov 
Solceller har på grund av avsaknaden av rörliga delar en lång livslängd. Livslängden är 
svår att bedöma på förhand men tillverkare ger ofta en garanti som anger att solcellerna 
ska kunna leverera 80 % av den nominella effekten efter 25 år. Degraderingshastigheten 
kan förväntas vara 0,5 % per år (Jordan & Kurtz 2012). En del av de övriga 
komponenterna i systemet har dock lägre livslängd och exempelvis brukar tillverkare av 
växelriktare ge fem års garanti (Energimyndigheten 2010). Växelriktares livslängd antas 
vanligtvis vara 15 år och en vanligt förekommande kostnad under drift av en 
solcellinstallation är att växelriktare går sönder.  
 
Avsaknaden av rörliga delar innebär, utöver en lång livslängd, att underhållskraven är låga 
för solcellssystem. Rengöring av solcellsmoduler är oftast inte nödvändigt ur 
energisynpunkt eftersom regn sköljer ytan, men för fasadinstallationer där regnet inte 
faller ned vinkelrätt mot modulen kan behovet vara större än för takinstallationer. På 
vintern kan snö täcka solcellerna och sannolikheten är större ju längre norrut de är 
installerade och ju lägre lutningen från horisontalplanet är. För moduler i Stockholm med 
lutning 60° kan de årliga förlusterna under snörika år uppgå till 3-4 % och kostnaden för 
skottning måste då vägas mot behovet. Solljus kan färdas igenom snö och eftersom 
solcellerna då värms upp smälter snötäcket och för tillräckligt stora lutningar glider det 
då bort. På grund av att snön lättare glider av ett tak med solceller kan snörasskydd 
behöva installeras. Exempel på snösmältning ses i Figur 1 (Solelprogrammet 2014b).  
 

 
Figur 1. Snösmältning (Solelprogrammet 2014b). 

2.2 Temperaturberoende 
En solcells verkningsgrad sjunker när dess temperatur stiger. Sveriges kalla klimat är i det 
här avseendet en fördel men under sommardagar kan förlusterna orsakade av 
uppvärmning vara stora. För att minska temperaturens inverkan bör solcellerna vara 
tillräckligt ventilerade, vilket kan uppnås genom att de monteras på en ställning så att luft 
kan strömma mellan modulerna och taket. Avståndet mellan tak och modul bör då vara 
minst 10 cm. Är modulerna integrerade i byggnaden, som i Uppsalahems solcellsfasad, 
kan inte värmen ledas bort lika effektivt och verkningsgraden minskar. För moduler med 
isolerad baksida ökar celltemperaturen med upp till 20 °C jämfört med oisolerade 
moduler, vilket kan ge ett 5 % minskat årsutbyte (Hellström et al. 2007). Se Figur 2 för 
fyra olika solcellsteknikers temperaturberoende. 
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Figur 2. Verkningsgradens temperaturberoende för solceller av mono- och polykristallin kisel (c-Si respektive 
mSi), amorf kisel (aSi) samt Kadmiumtellurid (Aitechnology 2014). 

2.3 Skuggning av solceller 
I en solcellsmodul av kisel sitter solceller seriekopplade i rader. Om en av solcellerna 
skuggas kommer halvledaren (kisel) nästan helt att tappa sin ledningsförmåga och ingen 
ström kan då gå genom seriekopplingen. Skuggning från exempelvis ett blad på 
modulens framsida kan därmed kraftigt minska effekten från hela modulen. Modulerna 
är oftast seriekopplade i strängar och strängarna får samma egenskaper som den solcell 
med lägst effekt. För att minska förlusterna av partiell skuggning används bland annat 
bypassdioder. Deras funktion är att leda strömmen förbi de solceller eller moduler som 
är skuggade och därmed har ett stort elektrisk motstånd (Pveducation 2014). 
Bypassdioder kan kopplas över varje modul i en sträng och även över seriekopplade 
celler i en modul, men ett spänningsfall uppstår över varje diod så nyttan måste vägas 
mot förlusterna och kostnaden för dioderna.  
 
En annan metod för att minska skuggningsförluster är att minimera antalet moduler i 
varje sträng. Strängarna är kopplade till växelriktare, vilket innebär att det antingen finns 
en växelriktare till varje sträng eller att flera strängar är parallellkopplade via en 
kopplingslåda till samma växelriktare. Växelriktaren maximerar solcellernas effekt genom 
att variera resistansen de arbetar mot och omvandlar likström till nätets växelström samt 
fasar in den på nätet (Solelprogrammet 2014b). Eftersom parallella kopplingar inte 
påverkar varandra vid skuggning är det ibland fördelaktigt att ha många strängar 
bestående av ett fåtal moduler. Antalet möjliga strängar och antal moduler per sträng 
avgörs av växelriktarens arbetsområde. Det finns växelriktare med vitt skilda 
arbetsområden med avseende på effekt, ström samt spänning och vissa modeller är 
dimensionerade för att användas med endast en modul. Detta innebär att varje modul 
har en liten växelriktare monterad på baksidan och problemen med partiell skuggning 
avtar därför (Solelprogrammet 2014b).  
 
Under planeringen av ett solcellssystem kan mycket göras för att minska 
skuggningsförluster, såsom val av optimal strängdesign och antal växelriktare men även 
placering och orientering av solcellsmodulerna. Förhållandena på platsen måste tas 
hänsyn till inför varje solcellsinstallation.  

2.3.1 Skuggning av kiselcellsmodul respektive tunnfilmsmodul 
Tunnfilmsmoduler har till skillnad från kiselcellsmoduler smala celler som löper längs 
hela modulens längd. Cellernas utseende beror på att de genom ritsning skrapas eller 
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etsas fram ur materialen vid tillverkningen och det påverkar modulernas egenskaper vid 
partiell skuggning. Strömmen genom modulen stoppas om en cell skuggas helt och det 
kan ske relativt enkelt i en kiselcellsmodul, medan det krävs ett stort skuggobjekt för att 
täcka en hel cell i en tunnfilmsmodul. Cellerna i en tunnfilmsmodul kan orienteras 
horisontellt eller vertikalt beroende på hur skuggorna faller på modulen. I Figur 3 kan 
exempel på skuggning av en tunnfilms- respektive kiselcellsmodul ses. I den vänstra 
bilden täcks en tiondel av varje cell i tunnfilmsmodulen och fyra hela celler i 
kiselcellsmodulen, vilket leder till att effekten går ned 10 respektive 100 %. I den högra 
bilden täcks två celler i tunnfilmsmodulen och åtta celler i kiselcellsmodulen vilket 
innebär att effekten borde minska med 100 % i båda modulerna. I det här exemplet har 
dock kiselcellsmodulen två bypassdioder vilket leder till att dess effekt endast minskar 
med 50 % (Solelprogrammet 2014b). 
 

 
Figur 3. Två fall av skuggning på tunnfilms- respektive kiselcellsmodul. Bypassdioderna är markerade med 
röda diodsymboler (Solelprogrammet 2014b). 

2.4 Elprisets beståndsdelar  

2.4.1 Elpris vid inköp 
Elpriset består av en rörlig del och en fast del. Den rörliga delen debiteras vanligtvis per 
kWh och består till stor del av elhandelspriset, som bestäms av det elhandelsbolag som 
valts av kunden. Elhandelsbolaget köper i sin tur elen på den nordiska elbörsen och 
priset sätts via utbud och efterfrågan per timme (Energiengagemang Sverige AB 2014). 
 
Elcertifikat är ett system som infördes 2003 för att marknadsmässigt stödja förnybar 
elproduktion. Vid köp av el inkluderas en avgift för elcertifikat och inkomsterna från 
avgiften delas ut till producenter av förnybar el. Elcertifikat köps för en andel av 
elanvändningen som 2014 är 14,2 %, men som kommer att öka till 26 % 2016. Detta 
kallas kvotplikt. Priset per kWh varierar efter utbud, vilket styrs av mängden förnybar 
elproduktion, och efterfrågan, som styrs av den politiskt beslutade kvoten. Utöver 
avgiften för elcertifikat kan konsumenten välja att betala extra för att få ursprungsmärkt 
förnybar el, kallad ursprungsmärkt grön el. Ursprungsgarantier kostar ca 0,5 till 1 
öre/kWh beroende på energislag och de tillfaller producenter av förnybar el på liknande 
sätt som elcertifikat (Energiengagemang Sverige AB 2014). 
 
I det rörliga elpriset ingår även en elöverföringsavgift till elnätsbolaget för kostnader som 
relateras till elnätet samt energiskatt, som 2014 är 29,3 öre/kWh exklusive moms. 
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Energiskatt behöver för solceller inte betalas på egenanvänd elproduktion. Elnätsbolaget 
tar även ut en fast abonnemangsavgift och i tillägg till den kan elhandelsbolaget ta ut en 
fast avgift som inte påverkas av elanvändningen (Stridh 2013c). Moms betalas vid köp 
och försäljning av el för verksamhet som är momspliktig, men den betalas inte för 
egenanvänd el. Bostadsbolag är momspliktiga och måste således betala moms på 
spotpriset, energiskatten, elöverföringsavgiften samt elcertifikatavgiften. 

2.4.2 Elpris vid försäljning 
Vid försäljning av el sker det till samma elhandelsbolag som el köps från och priset är 
något lägre än elhandelspriset, eftersom bolaget tar ut ett arvode för hantering av elen. 
Om man som producent av förnybar el registrerar sin produktionsanläggning för 
elcertifikat rapporteras varje 1000 kWh producerad el som ett elcertifikat. Det är 
nätägaren som rapporterar in elproduktionen till Svenska kraftnät och priset för 
certifikaten var under 2013 cirka 20 öre/kWh. Certifikaten kan säljas månadsvis eller 
sparas för senare försäljning. Vissa kostnader uppkommer för producenten eftersom en 
undermätare med mätabonnemang krävs för att inkludera den egenanvända 
elproduktionen i rapporteringen. Det är dock för kunden kostnadsfritt att få elcertifikat 
för överskottsproduktion eftersom nätägaren då enligt lag är skyldig att installera mätare i 
nätägarens nät. Ursprungsgarantier tilldelas på liknande sätt som elcertifikat 
(Energiengagemang Sverige AB 2014). 
 
Den elöverföringsavgift som betalas vid köp av el finns inte vid försäljning. Istället måste 
nätägaren enligt lag betala elproducenten för nätnyttan elen medför i form av minskade 
överföringsförluster. Ersättningens storlek beror på om överskottet produceras under 
höglasttid (november till mars mellan 6:00 och 22:00) eller övrig tid (Vattenfall 2013). 
Ingen energiskatt uppkommer vanligtvis för såld el men moms måste betalas om 
verksamheten är momspliktig (Energiengagemang Sverige AB 2014). Elproduktion från 
solceller är undantagna energiskatt enligt Lag (1994:1776) om skatt på energi 11 kap. 2 § 
2 men undantag gäller om solcellerna kombineras med andra energislag. Lagen om skatt 
på energi samt undantagen beskrivs i avsnitt 3.1.1). 
 
2015 infördes en skattereduktion för överskottsel såld till elnätet. Den uppgår till dubbla 
energiskatten på 29,3 öre/kWh och taket för skattereduktionen är 30 000 kWh såld el per 
år och bolag eller 18 000 kr per år och bolag (Solkompaniet 2014). 
 
Tabell 1. Elprisets rörliga beståndsdelar samt ungefärliga priser för Uppsalahem 2014, öre/kWh. 

Elinköp((utgift)( Elförsäljning((intäkt)(

Spotpris(el((37)( Spotpris(el((minus(arvode)((33*)(
Elöverföringsavgift((20)( Ersättning(för(nätnytta((4,8)(
Energiskatt((29,3)( Energiskatt((C29,3)**(
C( Skattereduktion((0)***(
Elcertifikat((3,5)( Elcertifikat((20)(
(Ursprungsgarantier)( (Ursprungsgarantier)(
Moms(25(%((22,5)( Moms(25(%((21,8)*(
Summa:(112,3( Summa:(28,5(
*Vattenfall betalar spotpriset minus 4 öre och moms för överskottsel till elnätet 
**Uppsalahem skulle betala skatt på såld el på grund av att bolaget äger vindkraft (se avsnitt 3.1.1) 
***Skattereduktionen inkluderas här inte i elpriset pga. det låga taket på 18 000 kr/år 
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2.5 Investeringskalkyler 
Vid bedömning av en investerings lönsamhet samt jämförelse mellan olika investeringar 
bör en beräkningsmetod som tar hänsyn till intäkter och utgifters värdeförändring över 
tid användas. I investeringskalkyler används en kalkylränta, som uttrycker 
avkastningskrav för investeringen och kan innefatta investeringens risker, kostnader för 
kapital samt avkastning på alternativa investeringar.  

2.5.1 Nuvärdesmetoden 
Nuvärdesmetoden används för att beräkna alla betalningsunder- och överskotts värde vid 
investeringstillfället. Dessa betalningars värde vid investeringstillfället kallas nuvärde. Om 
grundinvesteringen subtraheras från nuvärdet fås nettonuvärdet, vilket är positivt för en 
lönsam investering (Olsson & Yvell 2014). Nuvärdesmetodens ekvation ses i (1). 
 
!!" = !" − ! = !

!!! ! +
!!
!!! ! − !!

!!!       (1) 

 
NNV – nettonuvärde [kr] 
NV – nuvärde [kr] 
G – grundinvestering [kr] 
R – restvärde efter investeringens livslängd [kr] 
r – kalkylränta [%] 
a - årligt inbetalningsöverskott (intäkter - underhåll) [kr] 
n – investeringens ekonomiska livslängd [år] 

2.5.2 Levelized cost of energy (LCOE) 
Vid beräkning av lönsamheten för investering i en el- eller värmeproducerande teknik 
kan det vara fördelaktigt att beräkna den förväntade intäkten per energienhet. Detta kan 
sedan jämföras med det befintliga energipriset samt energipriset för alternativa 
investeringar. Om intäkten per energienhet för en investering varierar beroende på om 
energin exempelvis används internt eller blir överskott, kan LCOE-metoden ha 
begränsad nytta. 
 

!"#$ =
!!

(!!!)!!!
!
!!!

!!
(!!!)!

!
!!!

         (2) 

 
M – underhållskostnad [kr] 
G – grundinvestering [kr] 
E – årlig elproduktion 
r – kalkylränta [%] 
n – investeringens ekonomiska livslängd [år] 
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3 Solcellsfasaden i Frodeparken 
Uppsalahems solcellsfasad i Frodeparken invigdes 2014 och är Nordens största 
solcellsfasad för bostäder (Svensk solenergi 2014). Fasaden, som ses i Figur 4, är riktad åt 
söder och har en välvd utformning vilket innebär att effekten solstrålning som träffar 
ytan över dagen blir jämnare än för en plan solcellsyta. Solcellerna har en total effekt på 
99 kWt, en årsproduktion på 72 000 kWh och består av ca 1164 CIGS-moduler à 85 Wt 
(Hedström 2014). Modulernas verkningsgrad är 11,2 %. Till fasaden finns 12 växelriktare 
och varje växelriktare är kopplad till mellan 11 och 13 strängar à 7 till 9 moduler. CIGS-
modulerna har en bypassdiod per modul vilket innebär att strömmen kan gå förbi varje 
enskild enhet som skuggas. 
 

 
Figur 4. Solcellsfasaden i Frodeparken (Foto: Uppsalahem AB). 

3.1 Överskottsel 
Under projekteringen av solcellsfasaden dimensionerades installationen för att all el 
skulle användas i byggnaden utan att elöverskott uppstod. På grund av skattelagstiftning 
kring solceller och vindkraft ansågs det dock i ett senare skede i projekteringen vara mer 
strategiskt att endast använda elen till fastighetsel. Detta innebär att det finns ett 
elöverskott på uppskattningsvis 42 000 kWh. Överskottet uppgår till 60 % av 
elproduktionen på 72 000 kWh och det går ut på nätet mot en liten ersättning (ungefär 
2100 kr/år) för nätnyttan tillskottet ger (Odhagen 2014).  

3.1.1 Uppsalahems vindkraftverk 
Uppsalahem äger sedan 2014 ett vindkraftverk på 2 MW som beräknas producera 7,5 
GWh el per år och förse ca 35 % av bolagets fastighetsel (Nordqvist 2014) (Eolus vind 
AB - Bilaga 3.8 Produktionsrapport). Elen från vindkraftverket är skattefri under rådande 
förutsättningar enligt ett ställningstagande från Skatteverket 16 november 2011 (Stridh 
2013a). Uppsalahem undviker därmed skattekostnader som skulle uppgå till ungefär 2,5 
miljoner kronor per år (Nordqvist 2014). Ställningstagandet inleds med nedanstående 
stycke. 
 
30 § El som framställts i en anläggning som inte har någon generator, såsom en solcellsanläggning, kan 
omfattas av undantaget från skatteplikt i 11 kap. 2 § 2 lag (1994:1776) om skatt på energi (LSE). 
Sådan el är därmed undantagen från skatteplikt om övriga förutsättningar i bestämmelsen är uppfyllda. 
 
Lag (1994:1776) om skatt på energi 11 kap. lyder  
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1 § Elektrisk kraft som förbrukas i Sverige är skattepliktig, om inte annat följer av 2 §. 
 

2 § Elektrisk kraft är inte skattepliktig om den 
1. framställts i Sverige i ett vindkraftverk av en producent som inte yrkesmässigt 

levererar elektrisk kraft, 
2. i annat fall framställts i Sverige av en producent som förfogar över en installerad 

generatoreffekt av mindre än 100 kilowatt och som inte yrkesmässigt levererar elektrisk kraft. 
 
Detta innebär att vindkraftsel får levereras till elnätet för att sedan användas internt inom 
Uppsalahems egna bestånd. Detta sker i dagsläget genom att produktionen av 
vindkraftsel kvittas mot förbrukningen av fastighetsel på timbasis. Eventuellt elöverskott 
får inte säljas och överförs därför till nätet mot en liten ersättning för nätnyttan. 
Vindkraft är enligt 2 § 1 ovan undantagen från skatteplikt och det finns ingen 
effektbegränsning eftersom begränsningen på 100 kW i 2 § 2 endast gäller i annat fall än 
för vindkraftsproducerad el. Även elproduktion i solceller är enligt lagen skattefri enligt 2 
§ 2 eftersom solceller inte har generator och undantagen från skatteplikt gäller endast om 
producenten inte yrkesmässigt levererar elektriskt kraft. I ett ställningstagande från 
Skatteverket är dock inte el från solceller undantagen skatteplikt om producenten, utöver 
solceller, förfogar över minst 100 kW vindkraft. Vindkraften är dock oavsett inte 
skattepliktig. Ställningstagandet lyder 
 

Sådan el som framställts i Sverige av en producent som förfogar över både ett vindkraftverk med en 
installerad generatoreffekt av 100 kilowatt eller mer och en solcellsanläggning kan inte undantas 
från skatteplikt med stöd av 11 kap. 2 § 2 LSE. Däremot undantas den el som framställts i 
vindkraftverket enligt 11 kap. 2 § 1 LSE om producenten inte yrkesmässigt levererar el  

    (Skatteverket 2014)  
 
Det är i tillägg inte tillåtet att, som för vindkraft, kvitta elförbrukningen inom beståndet 
utan endast inom den byggnad solcellerna är installerade på. Förbudet gäller sedan 2014 
endast om ägaren har fler än ett energislag (Nordqvist 2014). När Uppsalahem som 
förfogar över två energislag installerade solcellsfasaden i Frodeparken var skattereglerna 
problematiska. Alternativen för överskottselen var att antigen sälja, lagra eller ge bort den 
och eftersom Uppsalahem inte har intresse av att bli en yrkesmässig leverantör av elkraft 
är försäljning utesluten.  

3.1.2 Lagring 
Lagring av överskottsel genom batterilagring har undersökts av Uppsalahem. För 
batterilagring antogs en verkningsgrad på 85 % och den lagrade elens värde antogs vara 
1,1 kr/kWh, vilket gav en beräknad årlig besparing på 39 000 kr. Ett batteris livslängd 
antogs vara fem år och investeringsutrymme blir då ungefär 200 000 kr. Kapaciteten som 
krävs för lagring av all överskottsel är 2 000 kWh vilket innebär en investeringskostnad 
på minst 13 miljoner kronor. Batterilagring ansågs därför inte vara lönsamt (Odhagen 
2014). 
 
En annan möjlighet som har undersökts av Uppsalahem är att transformera elenergin till 
värme genom att skapa fjärrvärme med direktverkande el. Lagring av varmvattnet antogs 
ske i en ackumulatortank på 8 m3 och systemets livslängd antogs vara 22 år. Enligt en 
beräkning utan hänsyn till värmeförluster från ackumulatortanken var 
investeringsutrymmet 160 000 kr medan investeringskostnaden var 600 000 kr. Även 
detta alternativ ansågs därför vara olönsamt (Odhagen 2014). 
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3.2 Skuggning från byggnaden Juvelen 
Uppsala kommun planerar att uppföra en byggnad på idag obebyggd mark ungefär 50 m 
söder om Frodeparken (White arkitekter 2014). Byggnaden, som kallas Juvelen, har ett 
tak med uppskjutande detaljer men är ungefär 23 m hög och den kommer att kasta 
skuggor på solcellsfasaden under vissa tider på dygnet och året. För att utvärdera hur 
mycket den årliga elproduktionen från solcellsfasaden kommer att minska på grund av 
skuggning från Juvelen har detta simulerats i simuleringsprogramvaran Pvsyst. Se Figur 5 
för arkitektbyrån Utopias bildmontage av Juvelen med Frodeparken i bakgrunden. 
 

 
Figur 5. Bildmontage av Juvelen med Frodeparken i bakgrunden (Utopia 2014). 

3.2.1 Tidigare undersökning 
En undersökning av skuggning på solcellsfasaden från Juvelen har tidigare utförts av 
arkitektbyrån White arkitekter. White arkitekter är den byrå som har ritat Frodeparken. 
Undersökningen syftar inte till att kvantifiera minskad elproduktion utan att ge en visuell 
bild av hur skuggningen kan komma att se ut under olika tider och datum under året. 
Bilderna har tagits fram i ritverktyget Sketchup, där Juvelen lagts in som en triangulär 22 
m hög byggnad med platt tak och med hjälp av en plug-in för solsimulering har skuggor 
visualiserats (White arkitekter 2014). En bild från undersökningen ses i Figur 6.  
 

 
Figur 6. Bild från White arkitekters undersökning av skuggning på Frodeparken. Bilden visar skuggning 25 
oktober kl. 14:00 (White arkitekter 2014). 
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3.2.2 Simulering av skuggning på Frodeparken 

3.2.2.1 Pvsyst 
Simuleringen utfördes i programvaran Pvsyst bland annat eftersom den har en funktion 
kallad near shadings som möjliggör simulering av nära skuggobjekt som ritas i en 3d-
miljö. Skuggningsobjekten skapas som en kombination av rektanglar och trianglar i två- 
eller tre dimensioner och placeras i förhållande till solcellsytan. Solcellernas exakta area 
och orientering kan definieras och placeras på solcellsytan. När skuggningsmodellen är 
klar definieras systemets tekniska komponenter såsom modultyp, vilket väljs från en lista 
med tillverkare eller anges manuellt, och växelriktare. För att säkerställa att systemet blir 
realistiskt måste antalet moduler i serie (moduler per sträng) och antalet strängar 
(parallellkopplingar) stämma överens med antalet växelriktare och dess specifikationer. 
Multipla subsystem med olika växelriktare, moduler eller modulorientering kan definieras 
i detta steg. 
 
I nästa steg kan systemets modullayout definieras, om hänsyn ska tas till förluster vid 
skuggning orsakade av modulernas sammankoppling i strängar. Slutligen definieras andra 
förlustparametrar såsom förlust på grund av smuts på moduler och dålig ventilering för 
integrerade solceller. 

3.2.2.2 Skuggningsscen i Pvsyst 
I Pvsysts skuggningsfunktion skapades en modell av solcellsfasaden. Solcellerna 
placerades ut med hjälp av en detaljerad ritning av solcellsfasaden skapad av 
Solkompaniet, som står bakom projekteringen av solcellsfasaden (Hedström 2014). Ett 
utsnitt av fasadritningen ses i Figur 7. På grund av att fasaden är välvd skiljer sig varje 
moduls orientering från den bredvid med några tiondels grader längs med hela fasaden 
och idealt skulle de även modelleras på det sättet. I Pvsyst finns dock inget stöd för 
välvda ytor och om modulernas samtliga olika vinklar modellerades skulle ungefär 160 
olika undersystem krävas i simuleringen. Det beror på att varje orientering kräver ett eget 
undersystem och därmed en egen definition av växelriktare och moduler. Detta innebär 
att det i Pvsyst inte är praktiskt att arbeta med flertalet olika vinklar i samma simulering 
och därför förenklades modellen till att bestå av 3 plana solcellsytor med olika 
orientering, vilket ses i Figur 9. 
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Figur 7. Utsnitt ur fasadritning av Solkompaniet (Hedström 2014). Strängarna är markerade med linjer som 
sammankopplar sju till nio moduler. 

Byggnaden Juvelen skapades som en kuliss i två dimensioner bestående av den norra 
fasaden, som vetter mot Frodeparken. Skuggningen från Juvelen antas inte öka nämnvärt 
om den skulle simuleras i tre dimensioner på grund av dess triangulära utformning. 
Eftersom byggnadens tre fasader skiljer sig åt i utseende och höjd togs mått för den 
norra fasaden fram. Måtten beräknades från två ritningar, en av den norra fasaden utan 
mått angivna och en av den östra fasaden med mått angivna. I Figur 8 kan Juvelens norra 
fasadritning ses med linjer för beräkning av längd inritade. Hela skuggningsscenen i 
Pvsyst ses i Figur 9. 
 

 
Figur 8. Fasadritning av Juvelens norra fasad med mått angivna (Utopia 2014). 
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Figur 9. Skuggningsscen i Pvsyst med byggnaden Juvelen i förgrunden och Frodeparken i 
bakgrunden. De ljusblå fälten är den aktiva solcellsarean bestående av 1164 moduler á 85 Wt. 

3.2.2.3 Val av system och parametrar 
Klimat och väderinformation från Stockholm hämtades i Pvsyst eftersom filer för 
Uppsala inte fanns tillgängliga. Solcellsmoduler av modellen Q-Smart 85 Wt från 
företaget Q-cells är installerade i Frodeparken och parametrar för solcellsmodellen 
matades in i Pvsysts systemdefinition. Valet av växelriktare antas inte vara av stor vikt för 
resultatet från simuleringen och därför valdes inte samma modell som är installerad på 
fasaden. Modulerna är kopplade till 12 växelriktare av typen SMA Sunny Boy men istället 
valdes växelriktaren Siemens PVM10. Växelriktaren från Siemens har lämpliga effekt- 
och spänningsintervall för solcellsfasaden och 13 sådana antogs motsvara 12 SMA-
växelriktare. Eftersom modulerna i skuggningsscenen har 3 olika vinklade plan skapades 
tre undersystem med 398 moduler i 17-gradig orientering mot väster, 344 moduler i 7-
gradig orientering mot öster och 422 moduler i 30-gradig orientering mot öster. 
 
Vid definition av skuggning kan antingen linjär skuggning eller skuggning enligt 
modulsträngar väljas i Pvsyst. Skillnaden mellan de två alternativen är att den linjära 
skuggberäkningen inte tar hänsyn till hur modulerna är kopplade och därmed inte att 
skuggning av en modul kan inaktivera hela strängen. Förlusterna blir därför större om 
skuggning enligt modulsträngar väljs, men modulerna på fasaden är kopplade i strängar 
om sju till nio moduler med bypassdioder, vilket innebär att skillnaden inte bör vara stor. 
Det är mycket komplicerat att definiera strängkopplingar enligt fasadinstallationen och av 
denna anledning simulerades skuggningen linjärt. Valet av växelriktare antas som tidigare 
nämnts inte påverka resultatet mer än med avseende på verkningsgrad vilket beror på att 
skuggningen simuleras linjärt. 
 
I det sista steget definierades förlustparametrar och albedo, vilket är ett mått på markens 
förmåga att reflektera ljus. På grund av att modulerna är integrerade i fasaden uppstår 
större förluster orsakade av uppvärmning av cellerna och värmegenomgångskoefficienten 
(U-värdet) för fasaden uppgavs till det av Pvsyst rekommenderade värdet 15 W/m2k. 
Nedsmutsning av fasaden antogs leda till förluster på 1 % och albedo valdes till 0,15 
eftersom det enligt Pvsyst är ett rimligt värde för reflektion från asfalt. Ingen modifiering 
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av horisontlinjen gjordes, trots att träd och byggnader framför fasaden rimligtvis har en 
liten inverkan på solcellernas årsproduktion. Eftersom endast påverkan av skuggning från 
Juvelen utvärderades ansågs i det här fallet horisontlinjen inte vara tillräckligt 
betydelsefull för att utföra mätning av.  

3.2.2.4 Resultat från simulering 
Solcellsfasaden simulerades först utan Juvelen i skuggscenen och sedan med Juvelen 
placerad enligt en detaljplan över området. Utan skuggning uppgick årsproduktionen till 
75 602 kWh, vilket är något högre än den uppmätta årsproduktionen på 72 000 kWh. 
Anledningen till att värdena skiljer sig åt är antagligen val av parametrar och skillnader i 
instrålning, men det simulerade värdet anses vara inom ett rimligt avvikelseintervall för 
den här typen av simuleringar. Årsproduktion vid simulering med skuggning från Juvelen 
blev 68 394 kWh, vilket innebär att skuggning leder till en minskad årsproduktion med 
9,5 %. Viktigt att påpeka är att simuleringen gjordes utan hänsyn tagen till att skuggning 
av ett antal moduler i en sträng i värsta fall kan inaktivera de resterande sex till åtta 
modulerna i strängen. I en fasad med 1164 moduler och lika många bypassdioder antas 
dock skillnaden inte vara påtaglig. I Figur 10 ses elproduktion med samt utan skuggning. 
Att elproduktionen är relativt jämn mellan mars och september beror på solpanelernas 
90-gradiga lutning. 
 

 
Figur 10. Solcellsfasadens uppmätta och simulerade elproduktion utan samt med skuggning från Juvelen. 
Anledningen till att den uppmäta produktionen skiljer sig från den simulerade produktionen är bland annat 
variationer i solinstrålning mellan olika år. Simulationerna baseras på väderförhållanden 1990. 

Det är inte enbart den direkta skuggningen som påverkar elproduktionen. Även under 
sommaren, då ingen direkt skuggning sker, ses en skillnad i produktion. Detta beror på 
att Juvelen blockerar markreflektioner och ljus som sprids från himlavalvet. Det diffusa 
ljuset utgör ungefär 50 % av instrålningen under ett år (Kjellson 2000). 
Markreflektionerna bidrar till den totala instrålningen mer för en vertikal 
solcellsinstallation än för en installation med lägre lutning. Bortfallet av det diffusa ljuset 
minskar enligt simulering produktionen med mellan 6 till 8 %. Den procentuella 
minskningen i elproduktion månadsvis på grund av skuggning ses i Figur 11. Bortfallet är 
störst under månader tidigt och sent på året eftersom direkt skuggning då sker i större 
utsträckning. 
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Figur 11. Andel minskad elproduktion på grund av skuggning från Juvelen. Bortfallet är 
större på vintern än sommaren eftersom solen är lägre. Under sommaren förekommer 
endast bortfall av diffus instrålning. 
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4 Uppsalahems energisystem 
Uppsalahems energisystem undersöktes med avseende på elproduktion och 
elförbrukning i syfte att skapa en helhetsbild av eleffektbehovet över året. Eftersom 
Uppsalahem 2013 köpte upp Studentstaden AB ingår även dessa fastigheter i 
undersökning. Uppsalahem förbrukade 21,26 GWh fastighetsel under 2013. 
Elförbrukningen för 2011 togs av Vattenfall fram på timbasis för samtliga elabonnemang 
inom Uppsalahem i samband med vindkraftsprojekteringen 2012 (Nordqvist 2014). 
Elförbrukningskurvan för 2011 normaliserades och användes i detta projekt för att skapa 
timvärden anpassade till 2013 års förbrukning. Syftet var att jämföra Uppsalahems 
elanvändning med elproduktionen från det nyinköpta vindkraftverket. 
 
Vindkraftverket har en effekt på 2,0 MW och beräknas producera 7,5 GWh/år, vilket 
innebär att det kan förse ungefär 35 % av bolagets årsförbrukning (Strivall 2014). 
Vindkraftverket, som ligger i Sundsvalls kommun, förväntas producera något mer el 
under vinterhalvåret än under sommaren, vilket är fördelaktigt eftersom Uppsalahems 
elanvändning är upp till 50 % högre under vinterhalvåret. Elanvändningen ses i Figur 12. 
Eftersom den vindkraftsproducerade elen inte kan säljas skattefritt måste elöverskott på 
timbasis undvikas. Om Uppsalahem installerar solcellssystem är ett krav att de inte ska 
konkurrera ut behovet av el från vindkraftverket (Nordqvist 2014).  
 
Skillnaden i effekt mellan Uppsalahems elförbrukning och vindkraftverkets elproduktion 
beräknades i syfte att undersöka eventuella begränsningar för solcellsinstallationer i 
Uppsalahems energisystem. Simulerade produktionsdata för det aktuella vindkraftverket 
fanns inte tillgängliga men företaget Eolus, som levererat vindkraftverket, tog fram 
timvärden för ett redan driftsatt liknande vindkraftverk. Vindkraftverket är av samma 
storlek som det Uppsalahem köpt och ligger i den till Sundsvall angränsande kommunen 
Nordanstigs kommun. Den förväntade årsproduktionen från vindkraftverken skiljer sig 
något åt, vilket korrigerades genom att elförbrukningskurvan anpassades till 
Uppsalahems vindkraftverks beräknade årsproduktion. Produktionen mellan olika år 
förväntas vara inom ett intervall om ±15 % (Strivall 2014). Resultatet från 
undersökningen ses i Figur 12, Figur 13 och Figur 14. I Figur 14 kan det beräknade 
elunderskott som Uppsalahem måste köpa in eller producera med solceller ses. I figuren 
redovisas månaderna maj till september och det är endast timmarna mellan kl. 05:00 och 
19:00 som är inkluderade. 
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Figur 12. Uppsalahems elförbrukning samt förväntad elproduktion från vindkraft över ett år. 

Kurvan för elproduktionen följer Uppsalahems elförbrukning relativt väl över året, vilket 
ses i Figur 12, och det finns ett elunderskott på dagsbasis under de flesta dagar. 
Elförbrukningen varierar inte mycket över dygnet medan elproduktionen varierar mellan 
0 och 50 MWh. Under enstaka dagar under sommaren finns ett elöverskott, men i Figur 
14 ses att inget överskott förekommer dagtid, då solceller producerar el. Enstaka dagar är 
underskottet nära 0 men medelvärdet är 26 MWh/dag. De dagar underskottet är lågt 
eller högt är vädret sannolikt blåsigt respektive klart, och för solceller är 
produktionsförhållandena motsatta. När vindkraftens effekt är låg kan solceller därför 
kompensera för elunderskottet, samtidigt som elöverskott motverkas vid motsatta 
väderförhållanden.  
 
 

 
Figur 13. Uppsalahems elanvändning samt förväntad elproduktionen på timbasis från bolagets 
vindkraftverk mellan maj och september. Dagar med låga eller för höga vindhastigheter syns tydligt kring 
0 MWh elproduktion. Anledningen till att elproduktionen blir negativ under vissa timmar är att 
vindkraftverket har en viss egenförbrukning. 
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Figur 14. Elunderskott inom Uppsalahem på dagsbasis månaderna maj till september mellan kl 5:00 och 
19:00. Elproduktionen baseras på timvärden från ett liknande vindkraftverk som det Uppsalahem äger. 
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5 Undersökning av Uppsalahems byggnader 
En undersökning av Uppsalahems byggnader utfördes som underlag för skapandet av en 
solcellsmodell i Matlab. Samtliga fastigheters takytor undersöktes med avseende på 
orientering, lutning och area. Efter en undersökning av Uppsalahems elabonnemang 
kopplades en närliggande takyta till varje elabonnemang för att möjliggöra 
dimensionering av solcellssystem för samtliga lämpliga byggnader. 

5.1 Undersökning av lämpliga takytor 
Utgående från en karta över Uppsalahems och dotterbolaget Studentstadens fastigheter 
identifierades de byggnader som ägs av bolagen. Satellitbilder från karttjänsten Google 
maps samt Uppsala kommuns solkarta användes för att välja ut takytor med lämplig 
orientering och lutning för solcellsinstallation. Exempel på solkartans utseende ses i Figur 
15. Takorientering mättes i Google maps med hjälp av programvaran Pixelstick, vilket är 
en digital gradskiva. Taklutning mättes från ritningar i Uppsalahems ritningsarkiv. I ett 
fåtal fall då ritningar saknades uppskattades taklutningen från bilder i Google streetview. 
Takorienteringar som avvek mer än ±60° från söderläge ansågs inte vara lämpliga för 
solcellsinstallation. 
 

 
Figur 15. Kartbild av ett bostadsområde i Uppsala kommuns solkarta. 

För platta tak antas att solcellerna placeras på ställningar i 30° lutning, mot en högre 
investeringskostnad. Trots att den optimala lutningen är ca 40° används lutningen 30° 
eftersom skuggningen mellan raderna har en större inverkan på elproduktionen än 
lutningen (van Noord & Paradis 2011). En tumregel vid montering av moduler i rader är 
att linjen mellan den främre radens högsta punkt och bakre radens lägsta punkt inte ska 
ha en större lutning än 17°, vilket ses i Figur 16. I beräkningarna användes 12° för att ge 
marginal för skuggning och eventuella hinder. Ekvation (5) användes för att beräkna det 
minsta rekommenderade avståndet mellan två rader med 30° lutning. Raderna placeras av 
estetiska skäl i rader parallellt med husets längd och är därmed inte nödvändigtvis i 
söderläge.  

 
Figur 16. Tumregel för avstånd mellan två solcellsrader på platt tak.  
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För att beräkna det maximala antalet moduler för varje byggnad mättes även takens 
dimensioner med hjälp av ett måttverktyg i programvaran Google Earth. Eftersom 
takytorna mättes från kartbilder skulle i många fall ett annat resultat fås vid projektering 
av en solcellsanläggning. Det gäller bland annat takytor som består av flera intilliggande 
mindre ytor som skulle kunna utnyttjas för solceller, men som inte inkluderas i denna 
enklare areauppskattning. Vid hinder som skorstenar och ventilationsmynningar 
subtraherades hindrets längd samt ca en meter från taklängden för att kompensera för 
skuggning. Ingen hänsyn till skuggning från närliggande byggnader samt träd togs i övrigt 
vid karteringen, förutom i enstaka fall då skuggningsförhållandena var mycket tydliga. 
Det finns schablonvärden för skuggningsförluster, som exempelvis 15 % reduktion av 
elproduktion för flerbostadshus, men eftersom det skulle ge en missvisande bild av 
lönsamheten för enskilda installationer har det inte använts i beräkningarna (Kamp 
2013). Takytornas area ses i Figur 17. En korrigering av att den uppmätta takbredden är 
kortare på en tvådimensionell karta utfördes genom att takens faktiska bredd beräknades 
med hjälp av takets lutning. Samtliga takytors position markerades på en karta baserad på 
Google maps som ses i Figur 18. 
 

 
Figur 17. De utvalda takytornas area, sorterat efter storlek. För solceller med en verkningsgrad på 15 % kan 
0,15 kWt installeras per kvadratmeter. 
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Figur 18. Kartbild i Google maps med hustak lämpade för solceller markerade. 

5.1.1 Indelning i typhus baserat på takorientering och lutning 
De uppmätta takorienteringarna och vinklarna användes för att dela in byggnaderna i 
typhus. 295 takytor ansågs vara lämpliga för solcellsinstallation och indelningen i typhus 
gjordes för att minska antalet simuleringar till 20. Typhusen är indelade enligt Tabell 2, 
där även den procentuella avvikelsen i elproduktion jämfört med det mest optimala 
typhuset är angiven. Indelningen i typhus enligt tabellen leder till osäkerheter i 
elproduktion på maximalt ±3 %, för orienteringar som avviker över 40° från söder och 
har 40° lutning. Vid lägre lutning är osäkerheten maximalt ±2 %. 
 
Tabell 2. Typhusindelning och procentuell avvikelse i elproduktion jämfört med det mest optimalt 
orienterade typhuset. Lutningen anges i grader från horisontalplanet. Antalet byggnader inom det aktuella 
typhuset står inom parentes. 

Typhus( Öst( (( Söder( (( Väst(
Lutning( 60°(till(41°( 40°(till(21°( ±20°( 21°(till(40°( 41°(till(60°(
35°(till(45°( ((((((93((3)( ((((((97((1)( ((((((100((0)( ((((((97((0)( ((((((92((0)(
25°(till(34°( ((((((92((23)( ((((((96((27)( ((((((98((30)( ((((((96((5)( ((((((92((9)(
15°(till(24°( ((((((89((15)( ((((((93((11)( ((((((94((43)( ((((((92((30)( ((((((89((6)(
0°(till(14°( ((((((85((23)( ((((((87((27)( ((((((88((3)( ((((((87((0)( ((((((85((39)(
 

5.2 Undersökning av byggnaders elförbrukning 
Information om elförbrukningen för Uppsalahems byggnader krävs för att beräkna ett 
solcellssystems elöverskott samt lönsamhet. Om Uppsalahem installerar solceller 
kommer varje anläggning kopplas till en elmätare med tillhörande elabonnemang. Varje 
takyta som markerades som lämplig under karteringen kopplades därför samman med ett 
av Uppsalahems elabonnemang. De tak som inte kunde kopplas till ett enskilt 
elabonnemang sorterades i detta steg bort. Samtliga elmätare har i Vattenfalls system en 
tillhörande adress som användes för att identifiera karterade takytor. Vissa av 
Uppsalahems byggnader förses med el från ett gemensamt abonnemang och det finns 
även enskilda byggnader med flera elabonnemang. I de fallen valdes den av byggnaderna 
med lämpligast tak respektive det elabonnemang som har högst elförbrukning. 
Information om vilka byggnader som är kopplade till samma gemensamma abonnemang 
fanns inte tillgänglig och därför gjordes en bedömning utifrån hur elmätarna var 



 22 

placerade inom ett område. Elabonnemang med låg förbrukning är ofta kopplade till 
enskilda laster, som exempelvis lokaler (Freiholtz 2014). 

5.2.1 Indelning i typhus baserat på elförbrukning 
Den årliga elförbrukningen för varje utvalt elabonnemang hämtades ur en excelfil från 
Vattenfall. Fördelningen av elförbrukning för elabonnemangen ses i Figur 19. Även 
månadsförbrukningen hämtades och användes för att beräkna andelen el som förbrukas 
under sommarhalvåret i förhållande till förbrukningen under vinterhalvåret. Den 
beräknade andelen användes för att dela in elabonnemangen i typhus efter hur 
elförbrukningskurvan ser ut över året. Kurvans utseende beror främst på om elmätaren 
är kopplad till motorvärmare eftersom de endast används under årets kalla månader men 
även ventilationssystemen kan förbruka mer el under vintern (Freiholtz 2014). 
 
 

 
Figur 19. Elförbrukning på årsbasis för de utvalda elabonnemangen, sorterat efter takytornas area. 
Elabonnemang med liten tillhörande takarea har låga nummer och stora takareor har höga nummer. 
Takarean kan vara den begränsande faktorn för byggnader med hög elförbrukning. 

Byggnadernas elförbrukning skiljer sig till stor del åt även på timbasis över dygnet, vilket i 
stor utsträckning beror på om de har tvättstuga samt i mindre utsträckning på vilken typ 
av ventilationsteknik som används. De byggnader som har tvättstuga har generellt sett en 
markant högre elförbrukning över hela året än de övriga och effekttoppar under tider då 
tvättstugorna används. För de byggnader som har självdrag (S) förbrukar ventilationen 
ingen el medan de som har frånluft (F) eller från- och tilluft med värmeväxling (FTX) har 
en elförbrukning som varierar över dygnet med ventilationssystemet. Ventilationen är för 
en minoritet av F- och FTX-systemen behovsstyrd eller tidsstyrd, vilket innebär att 
elförbrukningen kan gå ned dagtid när aktiviteten i byggnaderna minskar. För majoriteten 
av byggnaderna är ventilationen dock kontinuerlig. Uppgifter om vilka av Uppsalahems 
byggnader som har tvättstuga användes för att dela in dem i två typhuskategorier. Ingen 
indelning gjordes efter typ av ventilation eftersom det inte anses påverka 
elförbrukningskurvans utseende över dygnet i stor utsträckning (Freiholtz 2014). 
Typhusindelningen ses i Tabell 3.  
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Tabell 3. Typhusindelning baserad på elförbrukning. Elförbrukningsandelen har beräknats genom att 
elförbrukningen mellan maj och september dividerats med elförbrukning mellan oktober och mars. 

Typhus( Elförbrukningsandel(sommar((%)( Tvättstuga( Antal(byggnader(
1( >80( (Nej( 135(
2( 60(till(79( (Nej( 52(
3( 40(till(59( (Nej( 25(
4( <39( (Nej( 3(
5( 80(till(>100%( (Ja( 47(
6( 60(till(79( (Ja( 16(
7( 40(till(59( (Ja( 7(

 
Utifrån typhusindelningen valdes sju befintliga elabonnemang som var lämpliga att 
representera typhusen. Elförbrukningen på timbasis över ett år hämtades för 
abonnemangen från Vattenfall och normaliserades genom division med årets totala 
förbrukning. Genom att multiplicera ett abonnemangs årsförbrukning med timvärdena 
för ett typhus fås en approximation av hur elabonnemangets förbrukning ser ut på 
timbasis. För byggnader med en elförbrukning över 100 000 kWh/år hämtades istället 
den riktiga årsförbrukningen eftersom en mer korrekt lönsamhetsberäkning av de 15 
mest intressanta objekten då erhålls.  
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6 Ekonomi 
Vid ekonomiska beräkningar antogs en solcellsmoduls ekonomiska livslängd vara 25 år. 
Ingen kostnad för underhåll av solcellssystem antogs eftersom snöskottning inte antas 
vara lönsamt samt att mindre kringkostnader är platsspecifika och svåra att uppskatta. 
Uppsalahem använder vid investeringskalkyler en kalkylränta på 7 % och inflationen 
antas vara 2 %. Dessa värden användes vid beräkning av nettonuvärde och LCOE även i 
solcellsmodellen. 

6.1 Solcellssystems kostnadsutveckling 
Priserna för solcellssystem har minskat kraftigt de senaste åren, vilket främst beror på att 
modulpriserna sjunkit på världsmarknaden, men även att konkurrensen bland företag 
som erbjuder solcellssystem i Sverige ökat. 2010 fanns uppskattningsvis 37 verksamma 
svenska företag på marknaden men 2013 hade siffran ökat till 110. 2007 kostade ett stort 
(>20 kWt) nätanslutet kommersiellt system enligt Svenska leverantörer ungefär 75 kr per 
installerad Wt inklusive moms men 2013 hade kostnaden sjunkit till 17,5 kr/Wt. 
Kostnaden för ett litet (0-20 kWt) nätanslutet kommersiellt system har sjunkit från 100 
kr/Wt 2009 till 18,75 kr/Wt 2013. I Figur 20 kan systempriserna exklusive moms för 
solsystem ses. Priserna gäller nyckelfärdiga system och är framtagna i en 
enkätundersökning med solcellsleverantörer i Sverige (Lindahl 2013). 

 
Figur 20. Kostnadsutvecklingen för nyckelfärdiga solcellssystem i Sverige. Priser anges exklusive moms 
vilket innebär att 25 % i moms tillkommer för Uppsalahem (Lindahl 2013). 

Kostnaden för små solcellssystem inklusive installation med en installerad effekt under 
15 kW är på den privata marknaden mellan 17,5 och 27,5 kr/Wt inklusive moms (Stridh 
2014). I Figur 21 kan en sammanställning av paketpriser för små solcellssystem i Sverige 
ses. Vid köp av mindre solcellssystem (<15 kWt) kan ett bostadsbolag vänta sig priser på 
ungefär 17,5 kr/Wt eller mindre, eftersom de kan göra upphandlingar och större inköp 
än privatpersoner. För större system var priset 2013 enligt Figur 20 lika högt, vilket 
innebär att priserna har minskat sedan dess, alternativt att de angivna priserna inte var de 
lägsta på marknaden. Stockholms stad upphandlade 2013 solceller för 15,4 kr/Wt 
inklusive moms vid en installation på 107 kWt i stadsdelen Järva. Umeå energi 
upphandlade samma år en anläggning på 405 kWt i Ålidhem för 15 kr/kWt och Solel i 
Sala och Heby ekonomisk förening installerade anläggningar på 88 och 312 kWt för 
ungefär 14,4 kr/Wt inklusive moms (Stridh 2014) (AB Bostaden 2014) (Solel i Sala & 
Heby ekonomisk förening 2014). De takmonterade solcellsanläggningarna Uppsalahem 
kan köpa kommer antagligen vara mindre än de ovan nämnda, men de upphandlades 
2013 vilket innebär att bättre priser kan väntas 2015. 
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Systemkostnaden för de solcellssystem ett bostadsbolag som Uppsalahem skulle kunna 
köpa under 2015 antas vara ungefär 15 kr/Wt för stora system (>20 kWt). För mindre 
system kan inga stora upphandlingar göras vilket innebär att Uppsalahem antagligen 
skulle betala ungefär samma pris som privatpersoner. Med sådana antaganden övergår 
investeringskostnaden från 17,5 kr/Wt till 15 kr/Wt när den installerade effekten 
överstiger 20 kWt. För att undvika att prisövergången sker stegvis användes i de 
ekonomiska beräkningarna istället en fast initial investeringskostnad på 10 000 kr medan 
den rörliga systemkostnaden var 15 kr/Wt. Den resulterande systemkostnaden ses i Figur 
22. 
 
Vid solcellsintegration direkt i taket, som alternativ till montering på ett befintligt tak, 
besparas kostnaden för inköp av takmaterial. Byggnadsintegration kan göras vid byte av 
tak eller för nybyggnation. Takintegrering är förknippat med vissa kostnader utöver de 
för montering direkt på tak. Hela takmaterialkostnaden besparas därmed troligtvis inte 
och av den anledningen kan solcellerna antas ersätta ett billigt takmaterial. Takmaterialet 
antogs i de ekonomiska beräkningarna kosta 150 kr/m2 och för moduler med en 
verkningsgrad på 15,2 % innebär det en besparing på 1,0 kr/Wt. Systemkostnaden för ett 
solcellssystem minskar därmed från exempelvis 15 till 14 kr/Wt. För solpaneler 
monterade på lutande ställningar antas kostnaden vara 0,5 kr/Wt högre än de som 
monteras direkt på taket. 
 

 
Figur 21. Paketpriser inkl. moms för mindre solcellssystem på marknaden i Sverige. Priserna är hämtade i 
november 2014 (Stridh 2014). 
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Figur 22. Kostnad för solcellssystem som funktion av installerad solcellseffekt. Systemkostnaden per kWt för 
stora system antas vara 15 000 kr (orange linje) och med en initial investeringskostnad på 10 000 kr fås en mer 
realistisk systemkostnad som minskar med solcellseffekten (blå linje). Små system är mycket olönsamma på 
grund av den initiala kostnaden, som blir försumbar för stora system. 

6.2 Solcellssystems framtida kostnadsutveckling 
International Energy Agency (IEA) har gjort en prognos av solcellssystems lönsamhet 
fram till 2050 genom att uppskatta LCOE för investeringarna. LCOE användes eftersom 
resultatet beräknas från investeringskostnaden och elproduktionen men inte marknadens 
elpris, vilket är en fördel vid jämförelse mellan investeringar under olika år. Figur 23 visar 
att elpriset från takmonterade solcellssystem antas bli halverat mellan 2015 och 2030, 
samtidigt som den totala elproduktionen från solceller i världen ökar med en faktor 8 
(IEA 2014). 
 

 
Figur 23. Prognos av LCOE (Levelized Cost of Electricity) för nyinstallerade solcellssystem samt total 
elproduktion från solceller per sektor fram till 2050 (IEA 2014). 

Den procentuella minskningen i LCOE mellan 2015 och 2030 användes för att, med 
utgångspunkt i 2015 års systemkostnad, uppskatta hur systemkostnaden för solceller 
kommer att minska fram till 2030. Prognosen ses i Tabell 4. 
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Tabell 4. Prognos av systemkostnad för solcellssystem fram till 2030 

( 2015( 2020( 2025( 2030(
Systemkostnad((kr/Wt)( 15( 11,7( 9,1( 7,7(
Procentuell(minskning((%)( 100( 78( 61( 51(
 

6.3 Statligt stöd för solceller 
Det finns möjlighet för Uppsalahem att ansöka om det statliga stöd för solceller som 
infördes 2006. Stödnivån uppgår till maximalt 35 % av investeringskostnaden och taket 
för stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor. De stödberättigade kostnaderna får 
inte överstiga 37 000 kr per kWt installerad effekt exklusive moms (Energimyndigheten 
2014). 
 
Regeringen avsatte 210 miljoner kronor till stödet mellan 2013 och 2016, men på grund 
av att stödet sökts i stor utsträckning har endast 40 % av ansökningarna beviljats och 
stödet har fulltecknats. I alliansens budget finns ett tillskott på 50 miljoner kronor för 
2015, men på grund av de långa köerna kommer nya ansökningar antagligen inte att 
beviljas (Stridh 2015). Eftersom stödet är fulltecknat och ovisshet råder om stödets 
framtid antas vid beräkningar att Uppsalahem inte tar del av det. 

6.4 Elpris 
För en byggnad med solceller blir den egenanvända elens värde samma som den el som 
annars skulle köpts in. Elprisets beståndsdelar, som inkluderas i den producerade elens 
värde, ses i Tabell 1. Uppsalahems elpris är ungefär 1,125 kr/kWh inklusive moms och 
betalas till Vattenfall. 
 
Framtida elpriser är svåra att förutse, men i Uppsalahems interna kalkyler antas en 
elprisökning på 3 % per år inklusive skatter och avgifter. Antaganden om framtida elpris 
kan göras utifrån kunskapen om att de svenska elpriserna kommer att harmonisera mer 
med den tyska elmarknaden i takt med att överföringskapaciteten mot övriga Europa 
byggs ut (Paradis 2014). Spotpriset på el har i Tyskland årligen ökat med 4 % mellan 
2000 och 2011 och från 2012 antas den i Fraunhofer Institutes årliga solcellsrapport öka 
med 3 % per år (Fraunhofer Institute for solar energy systems ISE 2014). I en prognos 
från Modity energy trading beräknas en något lägre genomsnittlig ökning av det Svenska 
spotpriset på 2,3 % per år fram till 2023. Prognosen baseras bland annat på ökad 
produktion av förnybar energi i Europa, ny kärnkraft i Finland 2016, nya globala 
miljömål och avverkning av resterande kärnkraft i Tyskland (Bodin 2013). I en prognos 
från Profu har fyra scenarier för elpriset i Sverige modellerats. Den årliga ökningen fram 
till 2030 beräknas då bli mellan 1,0 och 3,9 %, beroende på vilka antaganden som görs 
(Profu 2014).  
 
Eftersom prognoserna av spotpriset skiljer sig och osäkerheterna därmed är stora 
användes tre scenarier vid beräkning av solcellssystems lönsamhet. De tre scenarierna 
baseras på 1, 3 respektive 5 % elprisökning per år. Utöver spotpriset varierar även de 
övriga avgifterna över tid och energiskatten har exempelvis sedan 2005 i medel ökat med 
1,8 % per år medan elöverföringsavgiften under samma period ökade med 4,4 % per år i 
medeltal (Berntsson et al. 2014). Dessa kostnadsökningar antas sammanslaget följa 
spotprisökningen och inkluderas därför i prisökningen i de tre scenarierna. Elpriset antas 
år 1 vara 1,125 kr/kWh. 
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6.5 Möjligheter för användning av överskottsel 
De alternativ för användning av överskottsel som kan komma att bli aktuella i dagsläget 
eller i framtiden har identifierats som nettodebitering, lagring samt försäljning. Lagring av 
överskottsel är en möjlighet som undersökts av Uppsalahem men som i dagsläget inte är 
lönsam. 

6.5.1 Försäljning av el 
Vid försäljning av el till Vattenfall betalas spotpriset minus 4 öre samt moms och 
elöverföringsavgift på 4,8 öre/kWh. Momsen betalar Uppsalahem senare in till 
Skatteverket och den kan därmed bortses från vid beräkning av elpriset. På grund av 
Skatteverkets ställningstagande om solceller och vindkraft, som kan läsas i avsnitt 3.1.1, 
måste Uppsalahem även betala energiskatt på 29,3 öre/kWh. Det resulterande elpriset 
vid försäljning av överskottsel från solcellsinstallationer blir därmed ungefär 8,5 öre/kWh 
utan elcertfikat. Med elcertifikat blir elpriset i dagsläget 28,5 öre/kWh. 

6.5.1.1 Skattereduktion 
2015 införs en skattereduktion för överskottsel såld till elnätet. Den kommer att uppgå 
till dubbla energiskatten på 29,3 öre/kWh och taket för skattereduktionen är 30 000 kWh 
såld el per år och bolag eller 18 000 kr per år och bolag (Solkompaniet 2014). Eftersom 
den totala summan som kan erhållas från skattereduktionen är mycket låg för ett 
bostadsbolag antas reduktionen vid beräkningar vara försumbar. 

Gemensam el 
Ett alternativ till att överskottsproduktionen från ett solcellssystem säljs till 
elnätshandlaren är att den säljs till hyresgästerna i fastigheten. En sådan lösning kallas 
gemensam el och innebär att en tillkopplingspunkt till elnätet förser hela fastighetens 
elbehov. Det är möjligt genom att exempelvis bostadsbolaget tar över administrationen 
av debitering och mätning av hyresgästernas elanvändning. De främsta fördelarna med 
gemensam el är att endast ett elabonnemang krävs per byggnad, vilket minskar de fasta 
kostnaderna, samt att stora upphandlingar kan leda till ett lägre elpris (Eon 2013). För 
byggnader med solcellssystem innebär det även att priset för överskottselen förhandlas 
fram mellan hyresgästerna och bostadsbolaget. 
 
Gemensam el medför investeringskostnader för interna elmätare samt administrativa 
kostnader för bostadsbolaget. Hyresgästerna förlorar även valfriheten med avseende på 
elhandelsbolaget, vars abonnemang istället tecknas av bostadsbolaget. Det krävs därför 
en fullmakt från varje hyresgäst eller diskussioner med en hyresgästförening som 
företräder hyresgästerna för att gå över till gemensam el (Eon 2013). 

6.5.2 Nettodebitering 
Nettodebitering innebär att det elöverskott som produceras i exempelvis en 
solcellsinstallation överförs till elnätet och sedan kvittas mot elinköp inom samma 
elabonnemang. Producenten debiteras därmed för nettoinköpet av el. Detta sker vanligen 
månadsvis eller årsvis och för solcellsinstallationer är årsvis nettodebitering det mest 
fördelaktiga. På grund av att elproduktion främst sker under sommaren finns då ofta ett 
elöverskott på månadsbasis men på årsbasis är inköpet av el större än produktionen. 
Årsvis nettodebitering främjar stora överdimensionerade installationer eftersom 
överskottet under sommaren kvittas mot elförbrukningen över hela året. Nettodebitering 
är ofta fördelaktigare än försäljning av el eftersom värdet av den el som överförs till nätet 
blir samma som det elpris elhandelsbolaget debiterar. På grund av att elen kvittas betalas 
ingen energiskatt på överskottselen och Skatteverket anser därför att nettodebitering inte 
är tillåtet i Sverige (Stridh 2013a). 
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7 Solcellsmodell 

7.1 Beskrivning av modell 
Modellen är skapad i Matlab, vilket är en programvara och ett språk för matematiska 
beräkningar, visualisering och programmering. Det kan bland annat användas för att 
analysera information, skapa användargränssnitt och skapa algoritmer. I programmet 
används vektorer (som innehåller n variabler) samt matriser (som exempelvis innehåller 
m*n eller m*n*p variabler). Script och användargränssnitt som skapas i Matlab kan med 
fördel paketeras som egna program eftersom de då kan öppnas på datorer som saknar 
Matlab-licens. 
 
Modellens främsta funktion är att, med givna indata, optimera den ekonomiska 
lönsamheten för solcellsinstallationer på Uppsalahems takytor och beräkna 
solcellspotentialen fram till 2030. Detta gör modellen genom att via iterationer 
dimensionera ett solcellssystem för varje takyta baserat på nettonuvärde för investeringen 
och presentera de system som är lönsamma. Modellen har ett grafiskt användargränssnitt 
(GUI) för att underlätta inmatning av indata samt presentation av resultatet. 
 
Resultatet i modellen är i stort sett teknikoberoende eftersom förhållandet mellan 
verkningsgrad, effekt och area är konstant för alla solcellstekniker. Den typ av modul 
som simulerats är dock monokristallin kisel med en verkningsgrad på 15,2 %. Den 
relativt höga verkningsgraden valdes eftersom modellen även dimensionerar system 16 år 
fram i tiden. Verkningsgraden påverkar endast den effekt solceller som kan placeras på 
takytorna. 

7.2 Typhus baserade på takens egenskaper 
Den information som samlats in om Uppsalahems byggnader används som underlag för 
beräkningarna i modellen. I modellen har elproduktion på timbasis för de 20 typhusen i 
Tabell 2 lagts in. Elproduktionen togs fram i Pvsyst genom att ett solcellssystem med 15 
moduler av typen monokristallin kisel 100 Wt med en verkningsgrad på 15,2 % 
definierades och simulerades för de aktuella orienteringarna och lutningarna. Resultatet 
från simuleringarna bestod av en variabel i Matlab med 20 kolumner á 8760 rader, en 
kolumn för varje typhus och en rad för varje timme under året. 
 
Eftersom modellen dimensionerar solcellssystem genom att variera antalet moduler 
krävdes en uppskattning av elproduktionen från ett solcellssystem med n moduler. Detta 
erhölls genom att produktionen från 15 moduler dividerades med 15, vilket gav en 
uppskattning av produktionen från en modul, och sedan uppskalning. Uppskalningen är 
inte helt linjär och den togs fram genom att solcellssystem med 15, 30, 60, 120 och 240 
moduler simulerades och en kurvanpassning gjordes av produktionen som funktion av 
antalet moduler. Kurvanpassningen är ett polynom av andra graden med ekvation 
! = 0,0058!! + 103,3!. Kurvanpassningens böjning är låg och om elproduktionen antogs 
vara linjär skulle den för ett godtyckligt antal moduler skilja som högst ca 3 % från den 
simulerande elproduktionen.  
 
Kurvanpassningen modifierades genom division av varje y-värde (produktionen för x 
antal moduler) med produktionen för en modul, för att skapa en vektor där rad n 
motsvarar skalningen för n moduler. Detta innebär att produktionen för ett typhus med 
exempelvis 240 moduler fås genom multiplikation av typhusproduktionen för en modul 
med värdet i rad 240 i vektorn, vilket är 244,5. Anledningen till att skalningen inte är 
linjär är att förlusterna i systemet minskar med storleken, vilket i sin tur bland annat 
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beror på att stora växelriktare ofta har högre verkningsgrad än små växelriktare. 
Växelriktarnas verkningsgrad antas dock inte öka för solcellssystem av en viss storlek och 
vektorn blir därför linjär för system med över 500 moduler. 

7.3 Typhus baserade på elförbrukning 
De sju typhusen, som består av normaliserade timvärden, importerades till en matris i 
Matlab tillsammans med en vektor som innehåller den årliga elförbrukningen för 
elabonnemangen. För att elabonnemangen ska kombineras med rätt typhus används en 
vektor innehållandes typhusnummer. För de elabonnemang som har en årlig 
elanvändning över 100 MWh och därmed inte har typhus, används en separat vektor 
innehållande elabonnemangens timvärden. 

7.4 Dimensionering av solcellssystem 
I modellen dimensioneras det mest lönsamma antalet moduler för varje takyta genom 
iterationer. Först beräknas lönsamheten för ett system med en modul och sedan 
upprepas beräkningen upp till det antal moduler som maximalt kan placeras på takytan. 
Det maximala antalet moduler som kan placeras beräknas från vektorer innehållande 
takytornas mått. När iterationen utförts för en takyta sparas det antal moduler som ger 
högst nettonuvärde till en variabel. Se Tabell 5 för en översikt över modellens 
iterationsnivåer. Koden till solcellsmodellen kan ses i bilaga 2. 
 
Tabell 5. Iterationsnivåer i solcellsmodell. Kod på iterationsnivå 3 kan teoretiskt exekveras ungefär 3,1 
miljoner gånger. 

Iterationsnivå( Betydelse( Namn(i(kod( Högsta(värde(
1( Antal(år(från(start( l 16(
2( Byggnad( i 295+nybyggen(
3( Antal(moduler( j 700(
 
Det som sker i varje iteration på nivå 3 är först en beräkning av elöverskottet samt den 
mängd el som används inom byggnaden. Sedan beräknas investeringskostnaden för 
systemet och den årliga inkomsten från värdet av den använda elen och överskottselen. 
Beräkningen av nettonuvärde och LCOE sker enligt ekvation 2 och baseras på indata 
samt de beräknade värdena.  

7.5 Inkludering av nybyggnation 
Eftersom solcellsmodellens syfte är att beräkna solcellspotentialen fram till 2030 adderas 
under exekveringen årligen nya byggnader i modellen. Antalet nya byggnader (ej 
områden) som färdigställs per år förväntas vara ungefär fem, vilket har använts i 
solcellsmodellen (Freiholtz 2014). Samtliga nybyggen antas ha byggnadsintegrerade 
solceller eftersom det är mindre kostsamt att kombinera byggnation och 
solcellsinstallation. Den lägre kostnaden jämfört med takmonterade solcellsmoduler 
beror främst på att integrerade moduler ersätter det takmaterial som annars skulle 
användas. Nybyggnationernas orientering, lutning samt takarea beräknades genom 
slumpvis urval ur en sannolikhetsfördelning av befintliga byggnaders egenskaper. Urvalet 
bör därmed ge en nyproduktion som följer det övriga beståndets orientering, lutning 
samt takarea. En tredjedel av beståndet antogs ha en takorientering som överstiger ±60° 
från söder och dessa nybyggen bidrar därmed inte till elproduktionen i 
potentialberäkningen. Inte heller nybyggen med platta tak antogs ha solceller eftersom 
integrerade solceller inte kan vinklas med hjälp av ställningar. Om Uppsalahem väljer att 
installera integrerade solceller i stor utsträckning i framtiden kommer troligtvis antalet 
nybyggnationer med platta takytor att minska. 
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Storleken på nybyggnationen, med avseende på antalet våningar, är generellt större än för 
det övriga beståndet. Den antagna årliga elförbrukningen baseras därför inte på hela 
beståndet utan på de senaste fem årens nybyggnation, vilka har en förbrukning på 
ungefär 100 till 180 MWh/år. Typhusen som anger förbrukningsprofil på timbasis antas 
följa det övriga beståndets egenskaper.  

7.6 Användargränssnitt 
Solcellsmodellens användargränssnitt och de indata som kan anges ses i Figur 24.  
Merparten av resultatet visas i separata fönster med tabeller och diagram. 
 

 
Figur 24. Solcellsmodellens användargränssnitt. Gränssnittet och koden är på engelska eftersom svenska 
tecken inte stöds i Matlab. Resultatet visas dels i användargränssnittet och dels i separata fönster. 

7.7 Validering av modell 
Solcellsmodellens resultat validerades genom att dess delresultat jämfördes med resultat 
från andra källor. Elproduktionen från tre typhus för olika installerade effekter jämfördes 
med elproduktionen från system av samma storlek och egenskaper simulerade i tre 
simuleringsprogramvaror. Solelekonomi är en simuleringsprogramvara utvecklad vid 
Uppsala universitet och är finansierad av Elforsk och Riksbyggen. Systemen simulerades 
med samma verkningsgrad för moduler och växelriktare som de i solcellsmodellen. 
PVGIS är ett onlineverktyg för simulering av solceller på månadsbasis. I PVGIS anges 
typ av solcellsteknik, installerad effekt, orientering och lutning samt systemverkningsgrad 
men specifika verkningsgrader kan inte anges. Solcellssystemen simulerades även i 
Pvsyst, som användes som underlag för beräkningarna i solcellsmodellen. I Tabell 6 kan 
resultatet från jämförelsen ses. Elproduktionen i simuleringarna skiljer sig med 0,7 till 1,6 
% från solcellsmodellen. Modellens beräkning av elproduktion anses därmed vara 
tillförlitlig. 
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Tabell 6. Jämförelse av elproduktion från solcellssystem i solcellsmodell och simuleringsprogramvarorna 
Solelekonomi, PVGIS och Pvsyst. Differensen anger hur stor produktionen från solcellsmodellen är jämfört 
med de tre övriga simuleringarna. 

System( Effekt( Solelekonomi( PVGIS( Pvsyst( Medel( Solcellsmodell(( ( Differens(
( (kWt)( (kWh)( (kWh)( (kWh)( (kWh)( (kWh)( ( (%)(
Lutning(30°(
Väst(30°(

2,4( 2(306( 2(350( 2(329( 2(328( 2(349( ( +0,9(
3,5( 3363( 3(430( 3(405( 3(399( 3(427( ( +0,8(
5,3( 5(093( 5(190( 5(186( 5(156( 5(195( ( +0,7(
13,6( 13(068( 13(300( 13(203( 13(190( 13(392( ( +1,5(

Lutning(30°(
Syd(0°(

1,4( 1(371( 1(410( 1(392( 1(391( 1(404( ( +0,9(
3,5( 3(428( 3(530( 3(508( 3(489( 3(515( ( +0,8(
12,5( 12(243( 12(600( 12(594( 12(479( 12(616( ( +1,1(
20,9( 20(471( 21(100( 21(093( 20(888( 21(194( ( +1,5(

Lutning(10°(
Väst(50°(

2,4( 2(035( 2(070( 2(070( 2(058( 2(092( ( +1,6(
5,8( 4(918( 5(000( 5(064( 4(994( 5(065( ( +1,4(

 
Även nettonuvärdesberäkningen validerades genom att nettonuvärdet beräknades i det 
excelark Uppsalahem använder för lönsamhetskalkyler. Indata i excelarket är bland annat 
investeringskostnad samt årliga intäkter/besparingar och av den anledningen krävdes 
ytterligare validering av investeringskostnaden och intäktsberäkningen. Dessa validerades 
genom parallella beräkningar i Excel. 
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8 Uppsalahems solcellspotential  
Uppsalahems ekonomiska potential för solceller beräknades med hjälp av 
solcellsmodellen från indata enligt olika scenarier för användning av överskottsel samt 
ekonomiska antaganden. De möjligheter för användning av överskottsel som undersökts 
är egen användning av el, nettodebitering och försäljning av överskottsel. Eftersom 
Uppsalahem inte är intresserade av att sälja eventuellt elöverskott, är egen användning av 
el det i dagsläget enda aktuella scenariot. Lagring av elöverskott anses vara olönsamt.  

8.1 Scenarier 
Dimensionering efter egen elanvändning används som basscenario. De indata till 
solcellsmodellen som anses vara mest rimliga är parametrar för alla beräkningar. 
Basscenariot samt de parametrar som varieras i övriga scenarier ses i Tabell 7. 
 
Tabell 7. Parametrar i basscenario och övriga scenarier.  

Scenario( Systempris*( Systemprisminskning( Elpris( Ersättning(el( Elprisökning(
( kr/Wt( %((till(2030)( kr/kWh( kr/kWh( %(per(år(
Basscenario( 15( 49( 1,125( 0,048( 3(
Med(elcertifikat( 15( 49( 1,325( 0,348( 3(
Med(solcellsstöd**( 15( 49( 1,125( 0,048( 3(
Ökat(systempris( 17,5( 49( 1,125( 0,048( 3(
Låg(systemprisminsk.( 15( 75( 1,125( 0,048( 3(
Elprisökning(5(%( 15( 49( 1,125( 0,048( 5(
Elprisökning(1(%( 15( 49( 1,125( 0,048( 1(
Kalkylränta(6(&(8(%( 15( 49( 1,125( 0,048( 3(
Nettodebitering( 15( 49( 1,125( 1,125( 3(
Överskottsförsäljning( 15( 49( 1,125( 0,085( 3(
*En(fast(engångskostnad(på(10(000(kr(tillkommer. 
**Basscenario(och(35Cprocentigt(investeringsstöd. 

8.1.1 Basscenario 
I basscenariot inkluderas inte elcertifikat, vilket beror på att de tillkommande 
kostnaderna kan vara svåra att motivera för små hustaksinstallationer samt att 
elcertifikatens värde i framtiden kan bli en osäkerhetsfaktor. Eftersom elcertifikatpriset 
bestäms av utbud och efterfrågan antas fluktuationen vara stor och stödsystemet kan 
avvecklas inom solcellernas 25-åriga livslängd. Inget solcellsstöd för 
investeringskostnaden antas i basscenariot eftersom det inte ingår i den aktuella 
regeringsbudgeten.  
 
Parametrarna i basscenariot användes för att beräkna nettonuvärdet för samtliga utvalda 
byggnader inom Uppsalahems bestånd och resultatet ses i Figur 25. I basscenariot är 26 
av 295 möjliga solcellsinstallationer inom Uppsalahems bestånd lönsamma 2015. Den 
mest lönsamma installationen har ett nettonuvärde på 38 000 kr och den minst 
lönsamma 590 kr. Som ses i Figur 25 finns ett antal installationer på gränsen till 
lönsamhet. På grund av osäkerheter i antagna parametrar skulle även dessa kunna vara 
goda investeringar. Det motsatta skulle dock även kunna gälla de lönsamma 
installationerna. 
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Figur 25. Samtliga solcellsinstallationers nettonuvärde samt årliga elproduktion, sorterat efter nettonuvärde. 
Anledningen till att vissa byggnader har en hög elproduktion men lågt nettonuvärde är främst att de har en 
ofördelaktig orientering och lutning. Exempelvis har den olönsamma installationen 261 i figuren en 
elproduktion på 15,3 MWh/år men ett läge som innebär en minskad elproduktion med 15 % jämfört med det 
optimala. 

De 26 lönsamma solcellsinstallationernas egenskaper ses i Tabell 8. De 26 
installationerna skulle tillsammans producera ungefär 289 MWh el, vilket är 1,4 % av 
Uppsalahems årliga elförbrukning. Gemensamt för byggnaderna är främst att de har en 
hög elförbrukning dagtid under sommarhalvåret men även att takytans storlek och läge är 
fördelaktigt. Se avsnitt 8.3 för beskrivning av faktorer som påverkar lönsamheten. På 
grund av att elpriset vid försäljning av överskottsel endast är 4,8 öre/kWh blir 
installationer med stort överskott olönsamma, vilket oftast är den begränsande faktorn 
under dimensioneringen. Detta medför att systemkostnaden för byggnaderna är högre än 
den minsta investeringskostnaden på 15 kr/Wt, som stora system skulle ha. Balansen 
mellan systemkostnad och andel överskottsel blir därmed viktig för resultatet. Under 
projekteringen av solcellsanläggningar skulle antagligen större installationer väljas 
eftersom avvägningen mellan pris och effekt är mer flexibel.  
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Tabell 8. Byggnader med lönsamma solcellsinstallationer 2015, enligt basscenario. 

Byggnad( Elförbrukning( Installerad(effekt( Systempris( Egenanvänd(el( Andel(solel( Nettonuvärde(

(
kWh( kWt( kr/Wt( %( %( kr(

Rackarbergsgatan(32( 157(993( 21,1( 15,5( 96,8( 13,1( 38(034(
Rackarbergsgatan(48( 148(206( 18,7( 15,5( 96,8( 12,4( 32(188(

Otto(Myrbergs(Väg(23( 122(321( 15( 15,7( 98,9( 12,3( 28(519(

Kungsängsgatan(33(C*( 361(580( 20,8( 15,5( 100,0( 5,5( 28(417(

Nordengatan(27( 303(817( 21,5( 15,5( 99,8( 6,7( 27(161(

Klarbärsgatan( 351(182( 13,6( 15,7( 100,0( 3,8( 21(354(

Gröna(Gatan(17(A( 208(384( 27( 15,4( 99,6( 11,8( 17(082(

Otto(Myrbergs(Väg(11( 108(716( 12,7( 15,8( 95,9( 11,3( 16(057(

Folkungagatan(28( 128(718( 16,9( 15,6( 98,6( 12,3( 14(326(

Gröna(Gatan(12(B( 56(000( 8,4( 16,2( 98,6( 14,9( 10(700(

Gröna(Gatan(10(B( 47(485( 7,1( 16,4( 98,7( 14,8( 7(477(

Brantingstorget(7( 117(838( 15,5( 15,6( 99,2( 12,0( 6(731(

August(Södermans(Väg(2( 120(023( 16,5( 16,1( 98,9( 12,8( 5(062(

Gröna(Gatan(22(A( 36(936( 5,5( 16,8( 98,8( 14,8( 3(520(

Kvarnängsgatan(11( 139(695( 15,3( 16,2( 98,5( 10,2( 2(961(

Johannesbäcksgatan(48( 34(143( 5,1( 17,0( 98,7( 14,8( 2(481(

Rackarbergsgatan(58( 32(993( 4,9( 17,0( 98,8( 14,7( 2(049(

Gröna(Gatan(8(B( 32(445( 4,9( 17,0( 98,5( 15,0( 1(846(

Gröna(Gatan(14(A/B( 41(485( 4,7( 17,1( 98,8( 11,2( 1(517(

Otto(Myrbergs(Väg(15( 66(312( 4,9( 17,0( 97,8( 7,3( 1(242(

Rackarbergsgatan(78( 35(887( 5,4( 16,9( 98,9( 14,6( 1(091(

Gröna(Gatan(20(A(B( 29(068( 4,4( 17,3( 98,5( 15,0( 593(

Johannesbäcksgatan(62( 34(507( 5( 17,0( 99,0( 14,1( 535(

Verkmästargatan(25( 81(664( 5,9( 16,7( 98,6( 6,9( 339(

August(Södermans(Väg(6( 43(848( 6,2( 17,1( 99,3( 13,8( 317(

Birkagatan(18( 97(782( 9,7( 16,0( 90,1( 9,0( 49(

*Kungsängsgatan 33 är enligt mer detaljerad dimensionering den mest lönsamma. Se avsnitt 8.2.2. 

8.1.1.1 Potential fram till 2030 
Prognoser av framtida elpris och solcellsinstallationers systempris användes för att 
beräkna solcellspotentialen för Uppsalahem fram till 2030. Eftersom systempriset 
minskar med 49 % till 2030 medan elpriset ökar med 3 % per år mångdubblas 
potentialen. Även nybyggnation med billigare byggnadsintegrerade installationer bidrar 
till potentialens ökning. Antalet lönsamma installationer fram 2030 ses i Figur 26.  
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Figur 26. Antal lönsamma solcellsinstallationer fram till 2030. Anledningen till att ökningen avtar något efter 
2019 är att systemprisminskningen för solceller då blir lägre. 

För att redovisa solcellspotential har installerad effekt använts. Enligt solcellsmodellen 
ökar potentialen från 0,30 MWt 2015 till 2,96 MWt 2030, förutsatt att alla installationer 
utförs samma år. Detta innebär exempelvis att potentialen är 2,96 MWt om Uppsalahem 
väntar med att utföra alla installationer till 2030. Om installationerna istället utförs 
kontinuerligt det år de blir lönsamma ökar potentialen från 0,30 MWt 2015 till 1,59 MWt 
2030. Anledningen till att potentialen är större vid installation av alla system under ett år 
är att större takytor lönsamt kan utnyttjas för solceller längre fram i tiden. Installerad 
effekt solceller vid olika installationsakt ses i Figur 27 och Figur 28. Total elproduktion 
fram till 2030 ses i Figur 29.  

 
Figur 27. Uppsalahems solcellspotential vid installation av alla system under ett visst år. Förutsatt att alla 
installationer sker samtidigt kan potentialen för respektive år ses.  
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Figur 28. Uppsalahems solcellspotential fram till 2030, förutsatt att installation utförs kontinuerligt samma år 
som respektive solcellssystem blir lönsamt.  

 
Figur 29. Uppsalahems solcellspotential redovisad som årlig elproduktion fram till 2030, förutsatt att 
installation utförs samma år som respektive solcellssystem blir lönsamt. 

8.1.2 Potential vid förändrad elprisökning 
Elpriset bestämmer värdet av den el som produceras och därmed ökar de årliga 
besparingarna/intäkterna med samma procentsats som elpriset vid beräkning av 
nettonuvärde. I basscenariot antas elprisökningen vara 3 % men solcellspotentialen 
beräknades även för 1 % och 5 % årlig elprisökning. Potentialen påverkas i stor 
utsträckning av elpriset, vilket ses i Figur 30. Vid en elprisökning av 1 % är inga 
installationer lönsamma 2015 men om ökningen istället blir 5 % är potentialen 1,2 MWt.  
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Figur 30. Solcellspotential fram till 2030 vid 1, 3 och 5 % årlig elprisökning. 2015 är inga installationer 
lönsamma vid 1 % prisökning, förutsatt att elcertifikat och solcellsstöd inte erhålls. Vid 5 % prisökning är 
potentialen för det befintliga beståndet nästan nådd 2015, då 1,19 av 1,39 MWt 2030 är lönsamt. 

8.1.3 Potential med investeringsstöd 
Med det för tillfället fulltecknade 35-procentiga solcellsstödet skulle förutsättningarna för 
Uppsalahems solcellsinstallationer bli mycket fördelaktigare. Redan 2015 skulle 
investeringskostnaden vara lägre än basscenariots investeringskostnad 2030. Detta 
innebär att den förväntade potentialen för 2030 uppnås med marginal redan 2015. En 
rekommendation vid projektering av en solcellsanläggning är att inte inkludera stödet i 
lönsamhetskalkyler och istället se det som en bonus. Detta synsätt blir ännu viktigare när 
potentialen i framtiden ska beräknas eftersom stöd till förnybara energikällor oftast 
minskar i takt med att de blir mer lönsamma.  
 

 
Figur 31. Uppsalahems solcellspotential fram till 2030 förutsatt att 35-procentigt investeringsstöd erhålls för 
varje lönsam anläggning. Installation antas bli utförd det år solcellssystem blir lönsamma. 
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8.1.4 Potential med elcertifikat 
Om elcertifikat på 20 öre/kWh erhölls för egenanvänd el samt el överförd till elnätet, 
skulle större solcellssystem vara lönsamma och antalet installationer 2015 skulle öka från 
26 till 113. Lönsamheten för alla installationer 2015 med elcertifikat ses i Figur 32 och 
solcellspotentialen fram till 2030 kan ses i Figur 33. För att få elcertifikat för egenanvänd 
el krävs en specifik elmätare placerad direkt efter solcellsanläggningen, ett 
mätabonnemang samt administrativt arbete vid försäljning av certifikaten. Med dagens 
certifikatpris skulle dessa kostnader antagligen vara godtagbara, men eftersom priset 
bestäms av utbud och efterfrågan kommer det troligtvis att minska i samband med att 
den förnybara elproduktionen ökar i Sverige. I beräkningarna antas priset vara konstant 
under solcellernas livslängd.  

 

 
Figur 32. Nettonuvärde med och utan elcertifikat för samtliga byggnader 2015. Elcertifikaten ökar intäkterna 
per producerad kWh med 20 öre, men vissa kostnader som inte inkluderats i beräkningarna uppkommer. 
Elcertifikatsystemets livslängd och certifikatens pris är svårt att förutsäga 25 år fram i tiden. 

 

 
Figur 33. Solcellspotential fram till 2030 vid utnyttjande av elcertifikat. 
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8.1.5 Potential vid ökat systempris 
Solcellsinstallationernas systempris och därmed investeringskostnaden är en av de 
viktigaste faktorerna för Uppsalahems potential. Det är även den faktor som förändrats i 
snabbast takt de senaste åren och priserna på marknaden skiljer sig därmed mycket åt, 
vilket kan ses i avsnitt 6.2. Priset beror även på en installations storlek men var gränsen 
går är svår att generalisera. Om systempriset för Uppsalahems solcellsinstallationer var 
17,5 kr/Wt (med 10 000 kr initial kostnad) istället för 15 kr/Wt skulle inga installationer 
vara lönsamma 2015. 2030 skulle dock potentialen vara nästan lika hög som vid ett 
systempris på 15 kr/Wt. Potentialen fram till 2030 ses i Figur 34. 

 
Figur 34. Uppsalahems solcellspotential fram till 2030 vid ett ökat systempris från 15 till 17,5 kr/Wt. 2015 är 
inga installationer lönsamma förutsatt att elcertifikat och solcellsstöd inte erhålls men 2030 är potentialen 
endast något lägre än vid normalt systempris. 

8.1.6 Potential vid halvering av systemprisets årliga avtagande  
Ett alternativt scenario för Uppsalahems solcellspotential undersöktes, där det årliga 
avtagandet av systempriset halverades. I Tabell 9 kan systempriset ses och i Figur 35 kan 
potentialen ses för de två fallen. Även om systempriset minskar med 24 % istället för 49 
% till 2030 blir potentialen endast något lägre. I medel är skillnaden i potential 6,9 % för 
åren mellan 2015 och 2030.  
 
Tabell 9. Systempris fram till 2030 vid normal prisminskning samt låg (halverad) prisminskning. 

( 2015( 2020( 2025( 2030(
Systempris(bas((kr/Wt)( 15( 11,7( 9,1( 7,7(
Systempris(låg((kr/(Wt)( 15( 13,4( 12,0( 11,3(
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Figur 35. Uppsalahems solcellspotential fram till 2030 vid normal respektive låg systemprisminskning. 
Installation utförs samma år som solcellssystemen blir lönsamma. 

8.1.7 Potential vid minskad kalkylränta 
Eftersom kalkylräntan bestäms av den som utför en investeringskalkyl samtidigt som den 
har en stor inverkan på resultatet, beräknades solcellspotentialen även vid sex och åtta 
procents kalkylränta. Potentialen ses i Figur 36. Om kraven på avkastning minskades 
med en procentenhet, exempelvis på grund av att investeringen bedöms vara av låg risk, 
skulle potentialen för 2015 öka med 151 % och vid en procents ökning skulle potentialen 
minska med 84 %. 
 

 
Figur 36. Solcellspotential vid minskad samt ökad kalkylränta med en procentenhet. 

8.1.8 Nettodebitering 
Nettodebitering är i dagsläget inte förenligt med svensk lagstiftning, men det skulle i 
praktiken innebära att elpriset vid försäljning av överskott är samma som det elpris 
ägaren av solcellsinstallationen betalar. Eftersom det inte finns någon ekonomisk skillnad 
mellan att använda elen internt och att föra över den till elnätet begränsas installationerna 
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inte av byggnadernas elförbrukning. Konsekvensen av det blir att endast takytans storlek 
begränsar en installations storlek och lönsamheten påverkas främst av takets egenskaper. 
Vid nettodebitering är samtliga installationer lönsamma och potentialen på 6,3 MWt 2015 
är ca 2000 % större än i basscenariot. Det bör noteras att undersökningen av 
Uppsalahems fastighetsbestånd utfördes i syfte att koppla ihop varje solcellsinstallation 
med ett befintligt elabonnemang. Potentialen skulle därför vara större om 
undersökningen utfördes i syfte att placera solceller på all tillgänglig takyta i lämplig 
riktning. 
 
Den totala takarea som ansågs vara lämplig för solceller i undersökningen av 
Uppsalahems fastighetsbestånd är 54 200 m2. Enligt en beräkning utförd av Uppsala 
kommun baserad på information från solkartan har Uppsalahem totalt 122 900 m2 
takytor större än 40 m2 som skulle kunna vara lämpliga för solceller. Om dessa takytor 
förses med solceller à 100 Wt och 15,2 % verkningsgrad skulle den maximala potentialen 
vara 18,7 MWt. Det gäller dock under förutsättning att all tillgänglig takyta täcks av 
solceller, vilket inte är tekniskt möjligt. Den riktiga potentialen vid nettodebitering ligger 
därmed mellan 6,3 och 18,7 MWt. 

8.1.9 Försäljning av överskottsel 
Elpriset vid försäljning av överskottsel är för Uppsalahem endast ungefär 8,5 öre/kWh 
eftersom energiskatt på 29,3 öre/kWh måste betalas. Det är därmed av nästan samma 
storlek som ersättningen för nätnytta på 4,8 öre/kWh, vilket är priset för överskottsel i 
basscenariot. Solcellspotentialen vid försäljning av överskottsel kan ses i Figur 37. 
 

 
Figur 37. Solcellspotential vid försäljning av överskottsel.  
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8.1.10 Sammanställning av resultat 
En sammanställning av solcellspotentialen för olika scenarier kan ses i Figur 38. 
Scenarierna med störst potential är nettodebitering, solcellsstöd, 5 % elprisökning, 
elcertifikat, 6-procentig kalkylränta samt basscenariot. De med lägst potential är 
överskottsförsäljning, låg systemprisminskning, 8-procentig kalkylränta, 1-procentig 
elprisökning samt ökat systempris.  
 

 
Figur 38. Solcellspotential för olika scenarier. Nettodebitering ingår inte i figuren på grund av dess höga 
värde jämfört med de andra scenarierna. 

8.2 Byggnader särskilt intressanta för solel 
Två byggnader inom Uppsalahems fastighetsbestånd med god lönsamhet undersöktes 
genom platsbesök och detaljerade simuleringar. Syftet var att ge rekommendationer för 
två av Uppsalahems mest lovande byggnader för solceller samt att belysa eventuella 
hinder eller möjligheter som solcellsmodellen inte tar hänsyn till. 

8.2.1 Rackarbergsgatan 32 
På Rackarbergsgatan 32 i området Studentstaden är den årliga förbrukningen av 
fastighetsel 156 MWh. Elförbrukningen minskar kraftigt under sommarmånaderna, vilket 
överensstämmer med studenternas sommaruppehåll, men den är mycket stabil över 
dygnet och effekten understiger aldrig 8 kW. Byggnaden och elförbrukningen ses i Figur 
39 respektive Figur 40. Om inkomsten från överskottselen är 6 öre för nätnytta är den 
mest lönsamma dimensioneringen 21,2 kWt. Med en produktion på 21 502 kWh 
tillgodoses 13,1 % av byggnadens årliga elbehov samtidigt som endast 3,3 % av 
elproduktionen blir överskott. Installationen är enligt solcellsmodellen Uppsalahems 
mest lönsamma, med ett nettonuvärde på 38 000 kr. 
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Figur 39. Rackarbergsgatan 32 i Google maps. 

 
Figur 40. Elförbrukning samt elproduktion från solceller för Rackarbergsgatan 32 med en installerad effekt 
av 21,2 kWt. Dimensioneringen är utförd av solcellsmodellen vid optimering av lönsamhet och 
egenanvändning av el.  

Eftersom solcellsmodellen inte tar hänsyn till skuggning undersöktes eventuella 
skuggningsförluster. En skuggningsscen av Rackarbergsgatan 32 i Pvsyst ses i Figur 42 
och ett fotografi av byggnaden ses i Figur 41. Samma dimensionering som i 
solcellsmodellen användes, vilket innebär att den installerade effekten är 21,2 kWt. 
Modulverkningsgraden är 15,2 % och enligt simuleringen är elproduktionen 21 402 kWh, 
jämfört med 21 502 kWh i modellen. Skuggningsförlusterna från skorstenar och den 
intilliggande byggnaden uppgår till endast 0,6 % av den årliga elproduktionen vid 
simulering inklusive förluster i modulsträngar. 
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Figur 41. Rackarbergsgatan 32 sedd från sydväst (Foto: Andreas Rydell, december 2014). 

 
Figur 42. Skuggningsscen av Rackarbergsgatan 33 i Pvsyst. Solcellsmodulerna är placerade i det blå området. 
Orienteringen är 10° i västlig riktning och takets lutning är 30°. 

8.2.2 Kungsängsgatan 33 C 
Kungsängsgatan 33 C har med en årlig elförbrukning på 360 MWh Uppsalahems största 
elabonnemang. Elförbrukningen är jämn över året och effekten är som lägst ungefär 35 
kW. Trots den höga elförbrukningen är solcellsanläggningen i solcellsmodellen endast 
den fjärde mest lönsamma inom beståndet, vilket beror på att takytan begränsar 
anläggningens storlek. Kungsängsgatan 33 är en av sju byggnader inom Uppsalahem för 
vilka takarean begränsar solcellsinstallationens lönsamhet. Nettonuvärdet är enligt 
solcellsmodellen 22 200 kr men om takarean inte var begränsande skulle det vara 98 200 
kr. Kungsängsgatan 33 med takytan markerad ses i Figur 43 och fotografier av taket ses i 
Figur 44. På grund av att takytan tidigare endast undersöktes översiktligt från kartbilder 
utfördes en mer detaljerad undersökning av byggnaden genom platsbesök och ytterligare 
simulering. I solcellsmodellen inkluderades endast en takyta och orientering per byggnad, 
vilket för de sju byggnaderna med begränsande takyta kan innebära att lönsamheten är 
lägre än vid en detaljerad areauppskattning. 
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Figur 43. Kungsängsgatan 33 i Google maps. De röda markeringarna visar takytan som används i modellen 
och den blå markeringen visar elmätarens placering i källaren. 

   
Figur 44. Takytor vid Kungsängsgatan 33 (Foto: Andreas Rydell, december 2014). 

En skuggningsscen av Kungsängsgatan 33 skapades i Pvsyst i syfte att undersöka 
skuggningsförluster samt att utföra en detaljerad modulplacering. Skuggningsscenen ses i 
Figur 45. Eftersom takytan är den begränsande faktorn för solcellsinstallationens 
lönsamhet användes även taket på motstående byggnadsdel för modulplacering. Den 
antagna tillgängliga ytan solcellsmoduler möjliggör en installerad effekt på 45,5 kWt, 
vilket ger en elproduktion på 41 387 kWt. 100 % av elen från solcellerna kan användas i 
byggnaden och 5,0 % av byggnadens elförbrukning kan tillgodoses. 
Skuggningsförlusterna från övriga byggnader och takdetaljer är 7,1 %, varav 2,9 % är 
linjära förluster och resterande 4,2 % är förluster i modulsträngar. Elproduktion samt 
elförbrukning ses i Figur 46. Anläggningens nettonuvärde är 83 900 kr, vilket innebär att 
den blir Uppsalahems mest lönsamma.  
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Figur 45. Skuggningsscen av Kungsängsgatan 33 i Pvsyst. Takens orientering är 44° i östlig riktning och 
lutningen är 40°.  

 
Figur 46. Elförbrukning för Kungsängsgatan 33 samt elproduktion från solceller med en installerad effekt av 
45,5 kWt. En större installerad effekt skulle vara mer lönsam men takytan är den begränsande faktorn. 

8.3 Faktorer viktiga för lönsamhet 

8.3.1 Byggnaders elförbrukning 
I basscenariot, vilket för Uppsalahem är det mest troliga scenariot, finns lönsamhet 
endast i egen användning av den producerade elen. En hög elförbrukning dagtid under 
sommaren är därför ett krav för att installationen ska vara lönsam. I Figur 47 ses 
sambandet mellan nettonuvärde och elförbrukning för samtliga byggnader. Trots att en 
byggnad har en hög årlig elförbrukning kan den vara olönsam eftersom elförbrukningen 
är koncentrerad till vinterhalvåret eller kvällstid. Även takets egenskaper kan trots en 
fördelaktig elförbrukning innebära att en installation är olönsam. 
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Figur 47. Elförbrukning för byggnad och tillhörande solcellsinstallations nettonuvärde för samtliga 
byggnader, sorterat efter nettonuvärde. Figuren visar sambandet mellan en hög elförbrukning och ett högt 
nettonuvärde. 

8.3.2 Takytans läge 
Takytans läges påverkan på lönsamheten undersöktes genom visualisering av sambandet 
mellan nettonuvärde och den procentuella avvikelsen i produktion för typhusen, jämfört 
med det bästa typhuset. Sambandet kan ses i Figur 48. 
 

 
Figur 48. Nettonuvärde för samtliga installationer 2015 samt tillhörande typhus avvikelse i produktion från 
det bästa typhuset (0° orientering, 40° lutning). Enligt linjäranpassningen hör lönsamma installationer i 
större utsträckning till typhus med ett mer fördelaktigt läge. 

8.3.3 Andel överskottsel 
Under dimensioneringen i solcellsmodellen ökar succesivt solcellseffekten tills ett 
optimum av nettonuvärdet har uppnåtts. Vid en viss installerad effekt är 
elförbrukningens basnivå nådd och en del av elproduktionen måste då överföras till 
elnätet. Det optimala nettonuvärdet infinner sig vid en punkt då andelen överskottsel är 
något över nollgränsen, vilket ses i Figur 49. I genomsnitt för samtliga byggnader är 
andelen överskottsel för den mest lönsamma dimensioneringen 1,8 % 2015. 2030 är 
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samma värde 29,9 %, förutsatt att alla installationer dimensioneras samma år. Att 29,9 % 
överskott är lönsamt beror på att investeringskostnaden minskat samtidigt som värdet 
för den producerade elen ökat. 
 

 
Figur 49. Nettonuvärde samt andel överskottsel som funktion av den installerade effekten solceller för 
Rackarbergsgatan 32. Lönsamheten minskar med en ökad andel överskottsel över en viss gräns, som för 
denna byggnad är 3,2 %. 

8.4 Uppsalahems energisystem med solceller 
I avsnitt 0 undersöktes Uppsalahems energisystem i syfte att kvantifiera det elunderskott 
solceller kan bidra till att minska. I Figur 50 ses Uppsalahems elförbrukning samt 
elproduktion från vindkraft och solceller 2015 på dagsbasis. Solcellerna kan förse ungefär 
1,4 % av Uppsalahems elbehov och risken för ett ökat överskott av vindkraftsel är små.  

 
Figur 50. Uppsalahems elförbrukning samt förväntad elproduktion från Uppsalahems vindkraft och solceller 
2015. Endast den solcellsproducerade el som används i byggnaderna har inkluderats eftersom syftet är att 
undersöka vindkraftsöverskottet. Under fem dagar uppstår enligt beräknade produktionsvärden elöverskott 
på dagsbasis. 

I Figur 51 ses Uppsalahems elförbrukning uppdelat på energislag. Elproduktionen från 
solceller förser endast en liten del av elbehovet även 2030, då 7 % förses. Elbehovet samt 
förväntad elproduktion inom Uppsalahem 2030 ses i Figur 52. Vid den installerade effekt 
solceller som finns i basscenariot 2030 kommer problem med vindkraftsöverskott 
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sannolikt att förekomma. Topparna i elproduktion från vindkraftverket kommer dock att 
vara koncentrerade till ett fåtal blåsiga dagar under sommaren och de sammanfaller 
troligtvis med molnigt väder. I andra scenarier, där potentialen är flerdubbel den i 
basscenariot, kommer dock topparna i elproduktion att leda till större överskott av 
vindkraftsel, som måste överföras till nätet mot en låg ersättning.  
 
 

 
Figur 51. Uppsalahems totala elförbrukning fram till 2030, uppdelad efter el från vindkraft, el från solceller 
och övrig el, förutsatt att basscenario används. Endast den el som används internt från solceller inkluderas. 
Uppsalahems elförbrukning är i diagrammet konstant på 2013 års nivå men den förväntas öka på grund av 
nybyggnation. 

 
Figur 52. Uppsalahems elförbrukning samt förväntad elproduktion från Uppsalahems vindkraft och solceller 
2030. Endast den solcellsproducerade el som används i byggnaderna har inkluderats. Under 10 dagar uppstår 
elöverskott på dagsbasis. 
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9 Diskussion 
De 26 solcellsinstallationer som är lönsamma i basscenariot skulle kunna förse 1,4 % av 
Uppsalahems elförbrukning. Jämfört med vindkraftverket som förväntas förse 35 % av 
elförbrukningen är det inte mycket men Uppsalahem har en unik möjlighet att successivt 
installera solcellssystem på en stor del av Uppsalas takytor. Installation av solceller kräver 
stora ytor vilket Uppsalahem kan bidra med för att både arbeta mot Uppsala kommuns 
mål om 100 MW solenergi 2030 samt bolagets egen miljöpolicy. 
 
I basscenariot installeras inledningsvis 0,30 MWt solceller vilket successivt ökar till 1,59 
MWt 2030. De antaganden som basscenariot grundas på är i vissa fall konservativa, vilket 
främst gäller antagandet att elcertifikat inte används. Under projekteringen bör de 
ekonomiska möjligheterna för elcertifikat undersökas men vid en ekonomisk beräkning 
25 år fram i tiden är det säkrare att inte inkludera certifikaten. Även i scenariot med 
solcellsstöd är potentialen mycket hög och trots att det i dagsläget är fulltecknat finns 
möjligheter till att dess budget utvidgas. Eftersom basscenariot är något konservativt 
skulle Uppsalahem antagligen kunna göra mycket lönsamma investeringar i solcellssystem 
och då särskilt i de byggnader som är lönsamma i basscenariot. Potentialen ökar 
dessutom om installationerna inte utförs det år de blir lönsamma eftersom 
systempriserna sjunker med tiden. Detta medför att större solcellssystem då kan 
installeras. Om alla installationer utförs 2030 istället för successivt kommer potentialen 
2030 enligt solcellsmodellen vara 87 % större. Den mest rimliga installationstakten är 
dock en kompromiss mellan installation ett visst år och successiv installation. 

 
I de scenarier som har större potential än basscenariot finns risk för att andelen 
överskottsel från vindkraftverket blir oekonomiskt stor. Eftersom el från solceller 
används internt i första hand kan i värsta fall vindkraftsinvesteringen bli sämre i takt med 
att nya solcellssystem installeras. Vindkraft är som energikälla bättre anpassad till 
Uppsalahems elbehov över året men solceller och vindkraft kan vara två kompletterande 
energikällor. Tillsammans kan de användas för att minska det elunderskott som finns 
dagtid under sommaren. Om installationen av solceller sker till den mängd som 
solcellsmodellen indikerar överväger fördelarna för Uppsalahem nackdelarna. 

9.1 Felkällor 
Under ett projekt som det här då potential ska beräknas på stor skala måste antaganden 
och förenklingar göras för att få en effektiv arbetsgång. De viktigaste förenklingar som 
utförts är antagligen skapandet av typhus, eftersom de måste utformas på ett sådant sätt 
att detaljnivån inte försämras i för stor utsträckning samtidigt som arbetets effektivitet 
hålls hög. Indelningen i typhus baserat på takytors läge leder till osäkerheter på mellan 
±0,5 % till ±3 %, beroende på orientering. För låga lutningar är osäkerheten lägre och 
maximalt ±2 %. Trots att årsförbrukningen för samtliga elabonnemang hämtades 
krävdes typhus för elförbrukningen på timbasis. Indelningen gjordes efter hur stor andel 
av elen som användes under vintern i förhållande till sommaren samt om 
elabonnemanget var kopplat till tvättstuga. Elförbrukningens utseende dagtid under 
sommaren påverkar solcellsinstallationernas lönsamhet i basscenariot i stor utsträckning, 
vilket innebär att typhusindelningen kan vara en stor felkälla. Det hade dock inte varit 
effektivt tidsmässigt att hämta timvärden för alla abonnemang och indelningen anses 
vara tillräckligt tillförlitlig för att ge rimliga resultat. 
 
Syftet med projektet var inte att endast beräkna en potential för solceller på Uppsalahems 
fastigheter. Syftet var även att ta fram underlag för framtida installationer. Underlaget 
som togs fram består dels av potentialberäkningar men även en beräkningsmodell som 
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levererar adresser till de byggnader som anses vara mest intressanta att undersöka 
noggrannare. Det var därmed viktigt att solcellsmodellens förmåga att ge korrekta 
beräkningar för enskilda byggnader inte förlorades på grund av de förenklingar och 
antaganden som gjordes. Av den anledningen användes inget schablonvärde för 
skuggningsförluster, vilket för med sig att den beräknade potentialen kan vara något 
större än den verkliga. Det innebär även att solcellsmodellen ger ett mer korrekt resultat 
för enskilda byggnader eftersom ingen generalisering av skuggningsförluster har gjorts. 
Eftersom användaren av solcellsmodellen förhoppningsvis är medveten om de 
antaganden som gjorts, kan modellen användas som ett första steg genom att rikta fokus 
mot de byggnader som har potential för solcellsinstallation. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Solcellstekniker 
Det finns flera olika typer av solcellstekniker och kategorier av solceller, baserade på 
tillverkningsteknik samt fysiska egenskaper. Den första generationen solceller, som har 
högst verkningsgrad, är de skapade av kristallin kisel, men den andra generationen så 
kallade tunnfilmssolceller kommer ikapp med fördelar som lågt pris och låg 
materialåtgång. Den tredje generationen solceller består av olika typer av ännu ej 
marknadsfärdiga tekniker. Solcellers prestanda anges som toppeffekt, Wt, vilket är 
effekten vid Standard Test Conditions (STC). Vid STC är bland annat celltemperaturen 
25° och instrålningen 1000 Wm-2 vinkelrätt mot cellytan. 

Kristallin kisel 
Kristallin kisel är den mest utbredda solcellstekniken och 2013 stod den för 91 % av 
världens solcellstillverkning avseende effekt, varav 39 % var monokristallin kisel 
(Fraunhofer Institute for solar energy systems ISE 2014).   

Monokristallin kisel 
Solceller av monokristallin kisel har i dagsläget den högsta verkningsgraden bland de 
kommersiella solcellmaterialen. Solcellstillverkare anger oftast en verkningsgrad mellan 
15 och 17 % men modulverkningsgrader på ungefär 23 % har uppnåtts (Fraunhofer 
Institute for solar energy systems ISE 2014). En monokristallin kiselsolcell skapas från en 
150 till 250 µm tjock kiselskiva skuren från en ren kristall och den är blå eller svart (Tyagi 
et al. 2013). 

Polykristallin kisel 
Polykristallina solceller har en lägre tillverkningskostnad än monokristallina celler och 
verkningsgraden är ungefär 15 % lägre (Tyagi et al. 2013). Cellerna tillverkas av tunna 
rektangulära kiselskivor av osymmetriskt kristallin kisel och färgen är skiftande blå, vilket 
ses i Figur 53. Celler av kristallin kisel kombineras i moduler genom seriekoppling för att 
nå önskad spänning. 
 

 
Figur 53. Till vänster: monokristallin kiselsolcell. Till höger: polykristallin kiselsolcell (Solar panel buyers 
guide 2015). 

Tunnfilm 
Tunnfilmssolceller anses vara andra generationens solceller. En tunnfilmssolcells tjocklek 
är kring några få mikrometer och de är därmed mycket mer materialeffektiva än 
kiselsolceller. Tillverkningsprocessen är även enklare vilket minskar kostnaden (Tyagi et 
al. 2013). Materialen appliceras vid tillverkning på en yta och sammankopplingen mellan 
celler sker direkt i detta steg. De skikt solcellerna är uppbyggda av ses i Figur 54. 
Tunnfilmssolceller har lägre verkningsgrad än monokristallina kiselsolceller och de 
utgjorde 2013 9 % av världens solcellstillverkning (Fraunhofer Institute for solar energy 
systems ISE 2014). 
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CIGS 
CIGS är en förkortning av koppar (Cu), indium (In), gallium (Ga) och selen (Se), vilket är 
de ämnen solcellen huvudsakligen består av. CIGS är den av tunnfilmsteknikerna med 
högst verkningsgrad och Uppsalahems solcellsfasad i Frodeparken har försetts med 
CIGS-solceller, trots att tekniken inte har fått kommersiellt genombrott än. På grund av 
den, jämfört med andra tunnfilmsmaterial, höga verkningsgraden samt låga material- och 
tillverkningskostnaden anses CIGS-solceller ha bäst potential på marknaden 
(Zimmermann 2011). Rekordet i modulverkningsgrad är 15,7 %. 2013 var 38 % av 
produktionen av tunnfilmssolceller och nästan 4 % av världsproduktionen CIGS-
solceller. Marknadsandelarna har ökat stadigt sedan tekniken introducerades 2006 
(Fraunhofer Institute for solar energy systems ISE 2014). 

Amorf kisel 
Kiselatomer kan beläggas på en glasyta i ett tunt icke-kristallint lager för att skapa en 
amorf kiselsolcell. Tillverkningsprocessen av solcellerna kan ske vid låga temperaturer 
vilket gör det möjligt att använda exempelvis plast som bärarmaterial (Solelprogrammet 
2014a). Eftersom kiselatomerna ligger oordnat blir ljusabsorptionen 40 gånger högre än 
för monokristallin kisel vilket innebär att tjockleken som krävs för absorption minskas 
(Tyagi et al. 2013). Verkningsgraden är dock låg jämfört med kristallina kiselsolceller och 
tekniken används därför inte i stor utsträckning idag trots att amorf kisel var den första 
kommersiella typen av tunnfilmssolceller på marknaden (Zimmermann 2011). Amorfa 
kiselsolceller stod 2013 för ungefär 1,5 % av solcellstillverkningen i världen (Fraunhofer 
Institute for solar energy systems ISE 2014). 

CdTe 
Kadmiumtellurid är en halvledare som kan användas för att skapa billiga solceller 
applicerbara på plastmaterial och glas. Solcellerna är bland de billigaste på marknaden, 
men både kadmium och tellurid är giftiga tungmetaller som måste kapslas in väl i 
modulerna (Zimmermann 2011). Tellurid är dessutom sällsynt då det endast finns två 
källor i världen med hög markkoncentration av metallen, vilket kan begränsa 
användningen i framtiden (Pleging 2011). Verkningsgraden är något lägre än för kristallin 
kisel och rekordet i modulverkningsgrad som togs i mars 2014 är 17 %, vilket är 3,5 
procentenheter lägre än rekordet för kiselsolceller (Stridh 2013b). 
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Figur 54. Genomskärning av fyra olika solcellsmaterial (Zimmermann 2011). 

Grätzelcell 
Grätzelsolcellen ingår i vad som kallas tredje generationens solceller och den fungerar på 
ett sätt som liknar fotosyntesen. Den är därmed en så kallade fotoelektrokemisk cell 
(Flarup Jensen 2008). Grätzelcellen utvecklades på 1990-talet och består av ett tunt lager 
nanopartiklar av halvledaren titanoxid på en elektrod som består av en glasyta och en 
elektrolyt som exciterade elektroner transporteras genom till en annan elektrod. För att 
titanoxiden ska absorbera ljuset effektivt appliceras även ett färgämne som kan liknas vid 
fotosyntesens klorofyll (Energimyndigheten 2013). På grund av färgämnets egenskaper 
kan solcellerna göras halvgenomskinliga och färgade, vilket skapar nya 
användningsområden för exempelvis fasadintegrerade solceller (Energiengagemang 
Sverige AB 2014). Grätzelsolcellens verkningsgrad har tidigare varit låg men 2010 gjordes 
ett genombrott gällande förluster i elektrolyten och inom några år hoppas forskare nå 15 
% verkningsgrad (Energimyndigheten 2013). I dagsläget är den högsta verkningsgraden 
för små prototypceller ungefär 12 % och materialets långvariga stabilitet är inte lika god 
som för kommersiella solcellstekniker (NREL 2014). 
 
I kategorin tredje generationens solceller ingår även ett material kallat perovskit. Solceller 
baserade på det billiga mineralet perovskit är en ny teknik med en hög cellverkningsgrad 
på 20,1 % (NREL 2014). Materialets stabilitet är dock låg jämfört med andra 
solcellsmaterial och det innehåller ca 0,75 g bly per m2 (Boschloo 2014).  
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Bilaga 2: Kod i Matlab 
Notering: Den kod som beräknar solcellspotential ses på sida 61 till 70. 
function varargout = GUI_solcellsmodell(varargin) 
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
 'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
 'gui_OpeningFcn', @GUI_solcellsmodell_OpeningFcn, ... 
 'gui_OutputFcn',  @GUI_solcellsmodell_OutputFcn, ... 
 'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
 'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
 gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 
if nargout 
 [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
 gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 
 
% --- Executes just before GUI_solcellsmodell is made visible. 
function GUI_solcellsmodell_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, 
varargin) 
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to GUI_solcellsmodell (see 
VARARGIN) 
% Choose default command line output for GUI_solcellsmodell 
% Define initial variables 
handles.output = hObject;  
handles.numYears=16;  
handles.fixedSystCost=10000;  
handles.systPrice2015=15; 
handles.invSupport=0;  
handles.maintCost=0;  
handles.modLifeTime=25;  
handles.elPriceChange=0.03;  
handles.elPrice2015=1.125;  
handles.elSellPrice2015=0.048;  
handles.incNewBuild=1;  
handles.rateOfBuild=5; 
handles.intRate=0.07; 
handles.profInstSort=0; 
handles.startYear=2015; 
handles.defaultSystPrice=1; 
handles.lowSystPrice=0; 
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 
% UIWAIT makes GUI_solcellsmodell wait for user response (see 
UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 
 
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = GUI_solcellsmodell_OutputFcn(hObject, eventdata, 
handles) 
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 
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% --- Executes on button press in checkboxNet. 
function checkboxNet_Callback(hObject, eventdata, handles) 
handles.elSellPrice2015=handles.elPrice2015;  
if get(hObject,'Value')==1 
 set(handles.editElSell, 'enable', 'off'); 
 set(handles.textElSell, 'enable', 'off'); 
else 
 set(handles.editElSell, 'enable', 'on'); 
 set(handles.textElSell, 'enable', 'on'); 
end 
guidata(hObject,handles);  
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of checkboxNet 
  
function editYears_Callback(hObject, eventdata, handles) 
handles.numYears=str2double(get(hObject,'String'));  
%Show warning if numYears > 16 
if handles.numYears>16 
 set(handles.textYearsWarn, 'foregroundcolor', [1 0 0]); 
else 
 set(handles.textYearsWarn, 'foregroundcolor', [0.933 0.933 0.933]); 
end  
guidata(hObject,handles);  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of editYears as text 
% str2double(get(hObject,'String')) returns contents of editYears as 
% a double 
   
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function editYears_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
% See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
 set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
function editRate_Callback(hObject, eventdata, handles) 
handles.intRate=str2double(get(hObject,'String'))/100; 
guidata(hObject,handles)  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of editRate as text 
% str2double(get(hObject,'String')) returns contents of editRate as a 
% double  
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function editRate_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
% See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
 set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
function editMaint_Callback(hObject, eventdata, handles) 
handles.maintCost=str2double(get(hObject,'String')); 
guidata(hObject,handles); 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of editMaint as text 
% str2double(get(hObject,'String')) returns contents of editMaint as 
% a double 
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function editMaint_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
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% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
% See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
 set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
   
% --- Executes on selection change in listboxAdresser. 
function listboxAdresser_Callback(hObject, eventdata, handles) 
if handles.profInstSort(1,1)~=0 
 instNumber=handles.profInstSortedAfterNPV(get(hObject,'Value'));  
 %Display NPV 
 roundNPVTemp=round(handles.NPVByggn(instNumber),3,'significant'); 
 set(handles.textInfoPay, 'string', ['Net present value: ',... 
 num2str(roundNPVTemp), ' kr']);  
 %Display installed power 
 handles.instPower; 
 set(handles.textNumMods, 'string', ['Installed power: ',... 
 num2str(handles.instPower(instNumber,1)), ' kWp']);  
 %Display electricity use 
 elanvByggnRound=round(handles.elanvByggn(instNumber,1)/1000,1); 
 set(handles.textelUse, 'string', ['Electricity use: ',... 
 num2str(elanvByggnRound), ' MWh']);  
 %Display solar share of electricity use 
 set(handles.textusedSolar, 'string', ['Solar share of el. use: ',... 
  num2str(round(handles.usedSolarElYearPerc(instNumber,1),1)), '%']); 
 %Display investment cost 
 set(handles.textinvCost, 'string', ['Investment cost:'... 
  ,num2str(round(handles.invCostByggn(instNumber,1)/1000,3,... 
   'significant)), ' kkr']); 
end 
% Hints: contents = cellstr(get(hObject,'String')) returns 
% listboxAdresser contents as cell array 
% contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from  
% listboxAdresser 
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function listboxAdresser_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% Hint: listbox controls usually have a white background on Windows. 
% See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
 set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
 
%%------------SOLAR CELL MODEL MAIN CODE------------ 
% --- Executes on button press in pushbuttonRun. 
function pushbuttonRun_Callback(hObject, eventdata, handles) 
set(handles.listboxAdresser, 'string','Calculating...');  
h = waitbar(0,'Please wait...');  
% Inputs 
%handles.numYears      %number of calculation years 
%handles.fixedSystCost     %initial fixed cost 
%handles.systPrice2015     %PV system price th first year 
%handles.incNewBuild             %include new buildings (0 or 1) 
%handles.intRate                 %interest rate 
%handles.elPriceChange           %price change for el. price 
%handles.elPrice2015     %Electricity price first year 
%handles.elSellPrice2015    %Electricity price when %selling 
%handles.modLifeTime     %Module lifetime 
%handles.rateOfBuild             %number of new buildings per year 
%handles.maintCost               %maintenance cost/installation&year 
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%handles.invSupport              %investment support (% of inv.cost) 
%handles.defaultSystPrice       %use default syst. price change 
%handles.lowSystPrice     %use the lower syst.price change 
%handles.startYear      %first year 
% Variables needed to run the code 
%F_adressByggn        
%F_elanvTyphusByggn      
%F_elanvYearByggn 
%F_elprodTyphus 
%F_elprodTyphusByggn 
%F_elUsageSeparate 
%F_normTimvTyphus 
%F_roofLength 
%F_roofWidth 
%F_roofOrientByggn 
%F_roofTiltByggn 
%F_skalningsmultipel 
%N_elanvTyphusByggn 
%N_elanvYearByggn 
%N_elprodTyphusByggn 
%N_maxNumMods 
 
%% Initial calculations 
load('VariablesGUI.mat') 
%Decrease in system cost of PV systems over 15 years 
%Default (49 % decrease) 
if handles.defaultSystPrice==1 
 futurePVSystCostDecrease=[1.00 0.956 0.913 0.869 0.825 0.782... 
   0.746 0.711 0.676 0.641 0.606 0.587 0.569 0.550 0.531 0.512]; 
else if handles.lowSystPrice==1 
  %Second option (24 % decrease) 
  futurePVSystCostDecrease=[1.00 0.978 0.9565 0.9345 0.9125 0.891... 
   0.873 0.8555 0.8380 0.8205 0.8030 0.7935 0.7845 0.775... 
     0.7655 0.7560]; 
 end 
end  
modTiltRacks=30;                %Tilt of modules on racks  
costOfRacks=0.5;             %[kr/Wp] 
inflation=0.02;  
%Discount rate 
discRate=handles.intRate-inflation-(handles.elPriceChange-inflation); 
for l=1:handles.numYears 
 %Calculate future electricity price when buying (not used for NPV) 
 elPrice(l)=handles.elPrice2015*(1+handles.elPriceChange)^(l-1); 
 %Calculate future electricity price when selling (same price change) 
 elSellPrice(l)=handles.elSellPrice2015*... 
  (1+handles.elPriceChange)^(l-1); 
 %Calculate the PV system cost in the future 
 allYearsPVSystCost(l)=handles.systPrice2015*... 
  futurePVSystCostDecrease(l); 
end  
%Calculate PV system cost for buildning integrated PV 
integratedPVSystCost=allYearsPVSystCost-1;  
%Calculate PV system cost for installations with racks 
allYearsPVSystCostRacks=allYearsPVSystCost+costOfRacks;  
%Calculate the smallest acceptable rack row distance 
modDist=cosd(modTiltRacks)*F_moduleSize(1)... 
 +cosd(12)*sind(modTiltRacks)*F_moduleSize(1)/sind(12);  
%Define some variables 
cumulProd=zeros(handles.numYears,1); 
N_cumulProd=zeros(handles.numYears,1); 
cumulPower=zeros(handles.numYears,1); 
N_cumulPower=zeros(handles.numYears,1); 
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cumulPowerFiltered=zeros(handles.numYears,1); 
N_cumulPowerFiltered=zeros(handles.numYears,1); 
cumulProdFiltered=zeros(handles.numYears,1); 
N_cumulProdFiltered=zeros(handles.numYears,1); 
cumulUseFiltered=zeros(handles.numYears,1); 
N_cumulUseFiltered=zeros(handles.numYears,1);  
totalProdUsedTimv1YEAR=zeros(8760,1); 
N_totalProdUsedTimv1YEAR=zeros(8760,1);  
profInst=zeros(size(F_adressByggn,1),handles.numYears);  
%Calculation maximum number of modules for building i 
for i=1:size(F_adressByggn,1) 
 %calculation for roofs with tilt>0 
 if F_roofTiltByggn(i)~=0 
  %maximun number of modules along the length of the roof 
  maxNumModsLength(i)=floor(F_roofLength(i)/F_moduleSize(1,2)); 
  %maximum number of modules along the width of the roof 
  maxNumModsWidth(i)=floor(F_roofWidth(i)/F_moduleSize(1,1)); 
  %maximum number of modules that fit on the roof 
  maxNumModsTotal(i)=maxNumModsLength(i)*maxNumModsWidth(i);  
  %calculatioins for flat roofs (with 30� racks) 
 else if F_roofTiltByggn(i)==0 
   maxNumModsWidth(i)=floor(F_roofWidth(i)/modDist); 
   roofRest=F_roofWidth(i)-maxNumModsWidth(i)*modDist; 
   if roofRest>cosd(modTiltRacks)*F_moduleSize(1) 
    maxNumModsWidth(i)=maxNumModsWidth(i)+1; 
   end 
   maxNumModsLength(i)=floor(F_roofLength(i)/F_moduleSize(1,2)); 
   maxNumModsTotal(i)=maxNumModsLength(i)*maxNumModsWidth(i); 
  end 
 end 
 %Calculation of roof area 
 roofArea(i)=F_roofLength(i,1)*F_roofWidth(i,1); 
end 
  
%% Calculation of electricity use and production for all buildings 
%These calculations only need to run once for each building 
%In the for loop each buildning is represented by a number i 
for i=1:size(F_adressByggn,1) 
 %Calculation of electricity use for all buildings 
 if F_elanvTyphusByggn(i)~=0 
  %definition of type of electricity use house 
  elanvTyphusTemp=F_elanvTyphusByggn(i); 
  elanvTimvByggn(1:8760,i)=F_elanvYearByggn(i)... 
   *F_normTimvTyphus(1:8760,elanvTyphusTemp); 
 else 
  elanvTimvByggn(1:8760,i)=F_elUsageSeparate(1:8760,i); 
 end  
%Calculation of electricity production for alla buildings and for 
 %all number of modules (j) up to the maximun number that fit on 
  %the roof 
 for j=1:maxNumModsTotal(i)  
  %Calculation of production for j number of modules 
  %electricity use for building i 
  prodTimvModTemp(1:8760,i)=F_skalningsmultipel(j)... 
   *F_elprodTyphus(1:8760,F_elprodTyphusByggn(i)); 
  prodYearModTemp(j,i)=sum(prodTimvModTemp(1:8760,i)); 
  %Calculation of net production (positive values are surplus) 
  deltaProdanvByggnTemp(1:8760,i)=prodTimvModTemp(1:8760,i)... 
   -elanvTimvByggn(1:8760,i); 
  %Set all negative values in deltaProdanvByggnTemp to zero to get 
   %surplus in a new variable 
  surplusTimvByggn(1:8760,i)=max(0,deltaProdanvByggnTemp(1:8760,i)); 
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  surplusYearByggn(j,i)=sum(surplusTimvByggn(1:8760,i)); 
  %Percentage of yearly production that is surplus 
surplusYearByggnPerc(j,i)=surplusYearByggn(j,i)/prodYearModTemp(j,i);  
  %Calculation of produced electricity used in the building 
  usedProdYearByggn(j,i)=prodYearModTemp(j,i)-surplusYearByggn(j,i);  
 end 
 if i/10==round(i/10) 
  waitbar(i/(size(F_adressByggn,1) + (handles.numYears-1)... 
   *size(F_adressByggn,1) + size(F_adressByggn,1))); 
 end 
end 
 
%% Include new buildings if handles.incNewBuild==1. 
%Varibles used for new buildnings begin with N_. 
%Calculation of electricity use and production for new buildings 
if handles.incNewBuild==1 
 for i=1:numel(N_elanvTyphusByggn) 
  %Calculation of electricity use for all buildings 
  N_elanvTimvByggn(1:8760,i)=N_elanvYearByggn(i)... 
   *F_normTimvTyphus(1:8760,N_elanvTyphusByggn(i));  
%Calculation of electricity production for alla buildings and for all 
 %number of modules (j) up to the maximun number that fit on the roof 
  %when j=maximum #of modules that fit on the roof, the loop ends 
  for j=1:N_maxNumMods(i)  
   %Calculation of production for j number of modules 
   %electricity use for building i 
   if N_elprodTyphusByggn(i)~=0 
    N_prodTimvModTemp(1:8760,i)=F_skalningsmultipel(j)... 
     *F_elprodTyphus(1:8760,N_elprodTyphusByggn(i)); 
    N_prodYearModTemp(j,i)=sum(N_prodTimvModTemp(1:8760,i)); 
   else 
    N_prodTimvModTemp(1:8760,i)=0; 
    N_prodYearModTemp(j,i)=0; 
   end  
   %Calculation of net production (positive values are surplus) 
   N_deltaProdanvByggnTemp(1:8760,i)=N_prodTimvModTemp(1:8760,i)... 
    -N_elanvTimvByggn(1:8760,i); 
   %Set all negative values in deltaProdanvByggnTemp to zero to get 
    %surplus as a new variable 
   N_surplusTimvByggnTemp(:,i)=max(0,N_deltaProdanvByggnTemp(:,i));  
   N_surplusYearByggn(j,i)=sum(N_surplusTimvByggnTemp(1:8760,i)); 
   N_surplusYearByggnPerc(j,i)=N_surplusYearByggn(j,i)... 
    /N_prodYearModTemp(j,i);   
   %Calculation of electricity production used in the building 
   N_usedProdYearByggn(j,i)=N_prodYearModTemp(j,i)... 
    -N_surplusYearByggn(j,i); 
  end 
 end 
end 
%END include new buildings 
  
%% DIMENSIONING. Calculate number of modules for building “i” based  
  %on net present value. 
%These calculations need to run for each new year 
%l represents the first, second, third etc year of calculation 
for l=1:handles.numYears 
 profInst(1,l)=0;            %definition of variable for later use 
 N_profInst(1,l)=0; 
 for i=1:size(F_adressByggn,1) 
  %j represents j number of modules 
  %when j=maximum #of modules that fit on the roof, the loop ends 
  for j=1:maxNumModsTotal(i) 
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   %Economic calculation (LCOE and NPV) 
   %Investment cost of systems without and with racks 
   if F_roofTiltByggn(i)~=0 
    invCosttemp(j,i,l)=handles.fixedSystCost... 
     +allYearsPVSystCost(l)*j*F_modPower; 
    invCosttemp(j,i,l)=invCosttemp(j,i,l)... 
     *(1-handles.invSupport); 
   else if F_roofTiltByggn(i)==0 
     invCosttemp(j,i,l)=handles.fixedSystCost... 
      +allYearsPVSystCostRacks(l)*j*F_modPower; 
     invCosttemp(j,i,l)=invCosttemp(j,i,l)... 
      *(1-handles.invSupport); 
    end 
   end 
   %Calculation of yearly net income 
   incometemp(j,i,l)=usedProdYearByggn(j,i)*elPrice(l) ... 
    +surplusYearByggn(j,i)*elSellPrice(l)-handles.maintCost;  
   %Calculation of net present value 
   subCalcTemp=((1/(1+discRate))^(handles.modLifeTime+1)-1) ... 
    / (1/(1+discRate)-1); 
   %Present value 
   PVtemp(j,i,l)=incometemp(j,i,l)*subCalcTemp - incometemp(j,i,l); 
   %Net present value 
   NPVtemp(j,i,l)=PVtemp(j,i,l)-invCosttemp(j,i,l);   
  end 
  [maxValueTemp, maxPosTemp]=max(NPVtemp(1:maxNumModsTotal(i),i,l)); 
  DIM2numMods(i,l)=maxPosTemp; 
  DIM2NPVByggn(i,l)=maxValueTemp; 
  DIM2PVByggn(i,l)=PVtemp(DIM2numMods(i,l),i,l); 
  %Calculate the investment cost and the income 
  invCostByggn(i,l)=invCosttemp(DIM2numMods(i,l),i,l); 
  income(i,l)=incometemp(DIM2numMods(i,l),i,l); 
  %Calculate the production from the number of modules on building i 
  DIM2prodTimvByggn(1:8760,i,l)=... 
   F_skalningsmultipel(DIM2numMods(i,l))... 
    *F_elprodTyphus(1:8760,F_elprodTyphusByggn(i)); 
  DIM2prodYearByggn(i,l)=... 
   sum(F_skalningsmultipel(DIM2numMods(i,l))... 
    *F_elprodTyphus(1:8760,F_elprodTyphusByggn(i))); 
  %Calculate the surplus 
  DIM2surplusYearByggn(i,l)=surplusYearByggn(DIM2numMods(i,l),i); 
  %Calculate the produced electricity that is used in the building  
  DIM2usedProdYearByggn(i,l)=DIM2prodYearByggn(i,l)... 
   -DIM2surplusYearByggn(i,l); 
  DIM2usedProdYearByggnPerc(i,l)=DIM2usedProdYearByggn(i,l)... 
   /DIM2prodYearByggn(i,l);  
  %Calculate the percentage of the total electricity use that that 
  %can be supplied by solcar cells 
  DIM2usedSolarElYearPerc(i,l)=DIM2usedProdYearByggn(i,l)... 
   /F_elanvYearByggn(i);  
  %Calculation of costs and revenue for the number of modules on 
  %building i 
  DIM2invCostByggn(i,l)=invCosttemp(DIM2numMods(i,l),i,l);  
  %Percentage of available roof area covered by modules 
  DIM2areaModPerc(i,l)=DIM2numMods(i,l)*F_moduleSize(1,1)... 
   *F_moduleSize(1,2)/(F_roofLength(i,1)*F_roofWidth(i,1));   
  %Percentage of maximum number of modules installed 
  DIM2numModsPerc(i,l)=DIM2numMods(i,l)/maxNumModsTotal(i);   
  %Calculation of installed power (kWp) 
  instPowerByggn(i,l)=DIM2numMods(i,l)*F_modPower/1000;   
  %Calculation of LCOE (kr/kWh). LCOE gives the price you pay for the 
   %solar cell electricity per kWh and should be compared to 
    %the sell price and the cost of electricity. 
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  LCOE(i,l)=(handles.maintCost*subCalcTemp... 
   -handles.maintCost+invCostByggn(i,l))... 
    /(DIM2prodYearByggn(i,l)*subCalcTemp-DIM2prodYearByggn(i,l));   
  %Sort out profitable (NVP) installations for each year 
  if DIM2NPVByggn(i,l)>=0 
   profInst(i,l)=i; 
  end   
  %END Economic calculations 
   
 %Increase value of progress bar 
  if i/10==round(i/10) 
   waitbar((size(F_adressByggn,1)+(l-1)*size(F_adressByggn,1)+i)... 
    /(size(F_adressByggn,1)+(handles.numYears-1)... 
    *size(F_adressByggn,1)+size(F_adressByggn,1))); 
  end 
 end 
  
 %% Include new buildings if handles.incNewBuild==1 
 %The buildings start to appear the second year of calculation 
 if handles.incNewBuild==1 && l~=1  
  for i=1:((l-1)*handles.rateOfBuild)  
   %j represents j number of modules 
   %when j=maximum #of modules that fit on the roof, the loop ends 
   for j=1:N_maxNumMods(i)   
    %Economic calculation (LCOE and NPV) 
    %Costs 
    N_invCosttemp(j,i,l)=handles.fixedSystCost... 
     +integratedPVSystCost(l)*j*F_modPower; 
    N_invSupporttemp(j,i,l)=N_invCosttemp(j,i,l) ... 
     *(1-handles.invSupport);  
    %Calculation of yearly net income 
    N_netIncometemp(j,i,l)=usedProdYearByggn(j,i)*elPrice(l) ... 
     +surplusYearByggn(j,i)*elSellPrice(l)-handles.maintCost;     
    %Calculation of net present value 
    subCalcTemp=((1/(1+discRate))^(handles.modLifeTime+1)-1)... 
     /(1/(1+discRate)-1); 
    if N_elprodTyphusByggn(i)==0 
     N_PVtemp(j,i,l)=-9999999999; 
     N_NPVtemp(j,i,l)=-9999999999; 
    else 
     %Present value 
     N_PVtemp(j,i,l)=N_netIncometemp(j,i,l)*subCalcTemp... 
      -N_netIncometemp(j,i,l); 
     %Net present value 
     N_NPVtemp(j,i,l)=N_PVtemp(j,i,l)-N_invCosttemp(j,i,l); 
    end 
   end 
   [maxValueTemp, maxPosTemp]=max(N_NPVtemp(1:N_maxNumMods(i),i,l)); 
   if N_elprodTyphusByggn(i)==0 
    N_DIM2numMods(i,l)=1; 
    N_DIM2NPVByggn(i,l)=-999999999999; 
   else 
    N_DIM2numMods(i,l)=maxPosTemp; 
    N_DIM2NPVByggn(i,l)=maxValueTemp; 
   end 
   %Calculate the investment cost and the income 
   N_invCostByggn(i,l)=N_invCosttemp(N_DIM2numMods(i,l),i,l); 
   N_netIncome(i,l)=N_netIncometemp(N_DIM2numMods(i,l),i,l);  
   %Calculate the production from the number of modules on building i 
   if N_elprodTyphusByggn(i)==0 
    N_DIM2prodTimvByggn(1:8760,i,l)=0; 
    N_DIM2prodYearByggn(i,l)=0; 
   else 
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    N_DIM2prodTimvByggn(1:8760,i,l)=... 
     F_skalningsmultipel(N_DIM2numMods(i,l))... 
     *F_elprodTyphus(1:8760,N_elprodTyphusByggn(i)); 
    N_DIM2prodYearByggn(i,l)=... 
     sum(F_skalningsmultipel(N_DIM2numMods(i,l))... 
     *F_elprodTyphus(1:8760,N_elprodTyphusByggn(i))); 
   end  
   %Calculate the yearly surplus 
   N_DIM2surplusYearByggn(i,l)=N_surplusYearByggn... 
    (N_DIM2numMods(i,l),i); 
   %Calculate the produced electricity that is used in the building 
   N_DIM2usedProdYearByggn(i,l)=N_DIM2prodYearByggn(i,l)... 
    -N_DIM2surplusYearByggn(i,l);  
   %Calculation of costs and revenue for the number of modules on 
   %building i 
   N_DIM2invCostByggn(i,l)=N_invCosttemp(N_DIM2numMods(i,l),i,l); 
   %Percentage of available roof area covered by modules 
   N_DIM2areaModPerc(i,l)=N_DIM2numMods(i,l)*F_moduleSize(1,1)... 
    *F_moduleSize(1,2)/(F_roofLength(i,1)*F_roofWidth(i,1)); 
   %Percentage of maximum number of modules installed 
   N_DIM2numModsPerc(i,l)=N_DIM2numMods(i,l)/N_maxNumMods(i); 
   %Calculation of installed power (kWp) 
   N_instPowerByggn(i,l)=N_DIM2numMods(i,l)*F_modPower/1000; 
   %Calculation of LCOE (kr/kWh). LCOE gives the price you pay for  
    %the solar cell electricity per kWh and should be compared to 
     %the price when selling and the cost of electricity.   
   N_LCOE(i,l)=(handles.maintCost*subCalcTemp... 
    -handles.maintCost+N_invCostByggn(i,l)) ... 
    /(N_DIM2prodYearByggn(i,l)*subCalcTemp-N_DIM2prodYearByggn(i,l));    
   %Sorting out profitable installations for each year 
   if N_DIM2NPVByggn(i,l)>=0 
    N_profInst(i,l)=i; 
   end    
   %END Economic calculations 
  end 
 end 
 %END new buildings 
  
 %% Additional calculations in the l-loop  
 %Filter profInst and so that profitable installations are 
  &only included one year 
 if l~=1 
  profInstFiltered(1:size(profInst(:,l),1),l)=profInst(:,l)... 
   -profInst(:,l-1); 
  if handles.incNewBuild==1 
   N_profInstFiltered(1:size(N_profInst(:,l),1),l)=N_profInst(:,l)... 
    -N_profInst(:,l-1); 
  end 
 else 
  profInstFiltered(:,1)=profInst(:,1); 
 end  
 %Sort profInst and profInstFiltered to make them easier to read 
 profInstSort=sort(profInst,'descend'); 
 profInstFilteredSort=sort(profInstFiltered,'descend');  
 if l==1 && profInstSort(1,1)~=0 
  for k=1:sum(profInstSort(:,1)~=0) 
   profInstNPV(k,1)=DIM2NPVByggn(profInstSort(k),1); 
  end 
  profInstNPVMatrixTemp=[profInstNPV,... 
   profInstSort(1:numel(profInstNPV),1)]; 
  profInstNPVMatrixSortTemp=sortrows(profInstNPVMatrixTemp,-1); 
  profInstSortedAfterNPV=profInstNPVMatrixSortTemp(:,2); 
 end  
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 if l~=1 && handles.incNewBuild==1 
  N_profInstSort=sort(N_profInst,'descend'); 
  N_profInstFilteredSort=sort(N_profInstFiltered,'descend'); 
 end  
 %Calculate the total installed power of profitable installations 
 if sum(profInstSort(:,l)~=0)>=0 
  for n=1:sum(profInstSort(:,l)~=0) 
   cumulPower(l)=cumulPower(l)+instPowerByggn(profInstSort(n,l),l); 
  end 
 end  
 if l~=1 && handles.incNewBuild==1 && sum(N_profInstSort(:,l)~=0)>=0 
  for n=1:sum(N_profInstSort(:,l)~=0) 
   N_cumulPower(l)=N_cumulPower(l)... 
    +N_instPowerByggn(N_profInstSort(n,l),l); 
  end 
 end  
 %Calculate the total installed power, production and used production 
  %if installations are made the year they become profitable 
 if sum(profInstFilteredSort(:,l)~=0)>=0 
  for n=1:sum(profInstFilteredSort(:,l)~=0) 
   cumulPowerFiltered(l)=cumulPowerFiltered(l)... 
    +instPowerByggn(profInstFilteredSort(n,l),l); 
  end  
  if l~=1 
 cumulPowerFiltered(l)=cumulPowerFiltered(l)+cumulPowerFiltered(l-1); 
  end 
 end  
 if l~=1 && handles.incNewBuild==1 
  if sum(N_profInstFilteredSort(:,l)~=0)>=0 
   for n=1:sum(N_profInstFilteredSort(:,l)~=0) 
    N_cumulPowerFiltered(l)=N_cumulPowerFiltered(l)... 
     +N_instPowerByggn(N_profInstFilteredSort(n,l),l); 
   end  
   N_cumulPowerFiltered(l)=N_cumulPowerFiltered(l)... 
    +N_cumulPowerFiltered(l-1); 
  end 
 end 
 if sum(profInstFilteredSort(:,l)~=0)>=0 
  for n=1:sum(profInstFilteredSort(:,l)~=0) 
   cumulProdFiltered(l)=cumulProdFiltered(l)... 
    +DIM2prodYearByggn(profInstFilteredSort(n,l),l); 
  end   
  if l~=1 
   cumulProdFiltered(l)=cumulProdFiltered(l)+cumulProdFiltered(l-1); 
  end 
 end  
 if l~=1 && handles.incNewBuild==1 
  if sum(N_profInstFilteredSort(:,l)~=0)>=0 
   for n=1:sum(N_profInstFilteredSort(:,l)~=0) 
    N_cumulProdFiltered(l)=N_cumulProdFiltered(l)... 
     +N_DIM2prodYearByggn(N_profInstFilteredSort(n,l),l); 
   end    
   N_cumulProdFiltered(l)=N_cumulProdFiltered(l)... 
    +N_cumulProdFiltered(l-1); 
  end 
 end  
 if sum(profInstFilteredSort(:,l)~=0)>=0 
  for n=1:sum(profInstFilteredSort(:,l)~=0) 
   cumulUseFiltered(l)=cumulUseFiltered(l)... 
    +DIM2usedProdYearByggn(profInstFilteredSort(n,l),l); 
  end  
  if l~=1 
   cumulUseFiltered(l)=cumulUseFiltered(l)+cumulUseFiltered(l-1); 
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  end 
 end  
 if l~=1 && handles.incNewBuild==1 
  if sum(N_profInstFilteredSort(:,l)~=0)>=0 
   for n=1:sum(N_profInstFilteredSort(:,l)~=0) 
    N_cumulUseFiltered(l)=N_cumulUseFiltered(l)... 
     +N_DIM2usedProdYearByggn(N_profInstFilteredSort(n,l),l); 
   end 
   N_cumulUseFiltered(l)=N_cumulUseFiltered(l)+... 
    N_cumulUseFiltered(l-1); 
  end 
 end 
 %Calculate the total production from profitable installations 
 if sum(profInstSort(:,l)~=0)>=0 
  for n=1:sum(profInstSort(:,l)~=0) 
   cumulProd(l)=cumulProd(l)+DIM2prodYearByggn(profInstSort(n,l),l); 
  end 
 end  
 %Calculate the production from profitable installations 
  %if there are any 
 if l~=1 && handles.incNewBuild==1; 
  for n=1:sum(N_profInstSort(:,l)~=0) 
   N_cumulProd(l)=N_cumulProd(l)... 
    +N_DIM2prodYearByggn(N_profInstSort(n,l),l); 
  end 
 end  
end 
  
%% Final calculations  
close(h) 
if profInstSort(1,1)~=0 
 for k=1:sum(profInstSortedAfterNPV~=0) 
  strProfitable(k)=F_adressByggn(profInstSortedAfterNPV(k)); 
  dispProfitable(k)=strcat(strProfitable(k)); 
 end  
 set(handles.listboxAdresser, 'string',dispProfitable); 
else 
 set(handles.listboxAdresser, 'string','no profitable 
installations'); 
end  
%Create a new window with a table containing the results for 2015 
f1 = figure('name', ['Results ', num2str(handles.startYear)],... 
 'Position',[200 200 900 600]); 
D =[transpose(1:295),round(DIM2NPVByggn(:,1),3,'significant'),... 
 round(instPowerByggn(:,1),1),F_elanvYearByggn,... 
  round(DIM2usedProdYearByggnPerc(:,1)*100,1),... 
   round(DIM2usedSolarElYearPerc(:,1)*100,1)]; 
D=sortrows(D,-2);  
columnNames={'Installation number','Net present value (kr)',... 
 'Installed power (kW)','Electricity use', 'Used production (%)',... 
  'Share of el. use (%)'};  
t1 =... 
uitable(f1,'Data',D,'ColumnName',columnNames,'ColumnWidth',{120}); 
t1.Position(3) = 850; 
t1.Position(4) = 550;  
%Create a second window with a bar graph displaying the potential 
if profInstSort(1,1)~=0 && handles.numYears~=1 
 figure('name', 'PV potential','Position',[200 200 900 600]);  
 for l=1:handles.numYears 
  xYears(l)=handles.startYear+(l-1); 
 end  
 if handles.incNewBuild==1 
  bar(xYears,[cumulPowerFiltered/1000, N_cumulPowerFiltered/1000],... 
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   'stacked') 
  % Add a legend 
  legend('Existing buildings', 'New buildings') 
 else 
  bar(xYears,cumulPowerFiltered/1000) 
 end  
 % Add title and axis labels 
 title('PV potential for Uppsalahem') 
 xlabel('Year') 
 ylabel('Installed power (MWp)')  
end  
%Display PV potential in GUI 
set(handles.textPotential, 'string', ['Potential ',... 
 num2str(handles.startYear),': ',... 
  num2str(cumulPowerFiltered(1)), ' MWp']);  
if handles.numYears>1 
 set(handles.textPotential2030, 'enable', 'on'); 
 if handles.incNewBuild==1 
  totalCumulPower2030Temp=cumulPowerFiltered(handles.numYears)... 
   +N_cumulPowerFiltered(handles.numYears); 
 else 
  totalCumulPower2030Temp=cumulPowerFiltered(handles.numYears) 
 end 
 set(handles.textPotential2030, 'string', ['Potential ', ... 
  num2str(handles.startYear+handles.numYears-1),': ', ... 
   num2str(totalCumulPower2030Temp), ' MWp']); 
else 
 set(handles.textPotential2030, 'enable', 'off'); 
end  
%Display number of installations 
set(handles.textnumInst, 'string', ['Number of installations ',... 
 num2str(handles.startYear),': ',... 
  num2str(sum(profInstSort(:,1)~=0))]);  
%Save variables as handles 
handles.profInstSort=profInstSort; 
handles.DIM2numMods=DIM2numMods; 
handles.NPVByggn=DIM2NPVByggn; 
handles.instPower=instPowerByggn; 
handles.elanvByggn=F_elanvYearByggn; 
handles.usedSolarElYearPerc=DIM2usedSolarElYearPerc;  
if profInstSort(1,1)~=0 
 handles.profInstSortedAfterNPV=profInstSortedAfterNPV; 
else 
 handles.profInstSortedAfterNPV=0; 
end  
guidata(hObject,handles)  
%-----------END OF SOLAR CELL MODEL MAIN CODE----------- 
 
function editLifetime_Callback(hObject, eventdata, handles) 
handles.modLifeTime=str2double(get(hObject,'String')); 
guidata(hObject,handles)  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of editLifetime as  
% text 
% str2double(get(hObject,'String')) returns contents of editLifetime 
% as a double 
   
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function editLifetime_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
% See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
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 set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
   
function editSupport_Callback(hObject, eventdata, handles) 
handles.invSupport=str2double(get(hObject,'String')); 
guidata(hObject,handles)  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of editSupport as    
% text 
% str2double(get(hObject,'String')) returns contents of editSupport  
% as a double 
   
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function editSupport_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
% See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
 set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
function editElInc_Callback(hObject, eventdata, handles) 
handles.elPriceChange=str2double(get(hObject,'String'))/100; 
guidata(hObject,handles)  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of editElInc as text 
% str2double(get(hObject,'String')) returns contents of editElInc as 
% a double 
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function editElInc_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
% See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
 set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end  
  
% --- Executes on button press in checkboxNewBuild. 
function checkboxNewBuild_Callback(hObject, eventdata, handles) 
if get(hObject,'Value')==0 
 set(handles.editnewBuildings, 'enable', 'off'); 
 set(handles.textnewBuildings, 'enable', 'off'); 
else 
 set(handles.editnewBuildings, 'enable', 'on'); 
 set(handles.textnewBuildings, 'enable', 'on'); 
end  
handles.incNewBuild=(get(hObject,'Value')); 
guidata(hObject,handles) 
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of checkboxNewBuild 
  
function editElPrice_Callback(hObject, eventdata, handles) 
handles.elPrice2015=str2double(get(hObject,'String')); 
guidata(hObject,handles)  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of editElPrice as  
% text 
% str2double(get(hObject,'String')) returns contents of editElPrice  
% as a double 
   
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function editElPrice_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
% See ISPC and COMPUTER. 
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if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
 set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
 
function editElSell_Callback(hObject, eventdata, handles) 
handles.elSellPrice2015=str2double(get(hObject,'String')); 
guidata(hObject,handles)  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of editElSell as text 
% str2double(get(hObject,'String')) returns contents of editElSell as 
% a double 
   
function editFixedInvCost_Callback(hObject, eventdata, handles) 
handles.fixedSystCost=str2num(get(hObject,'String')); 
guidata(hObject,handles)  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of editFixedInvCost  
% as text 
% str2double(get(hObject,'String')) returns contents of  
% editFixedInvCost as a double 
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function editFixedInvCost_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
% See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
 set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end  
  
% --- Executes on button press in pushbuttonPlotSystCost. 
function pushbuttonPlotSystCost_Callback(hObject, eventdata, handles) 
for i=1:50 
 resSystCost(i)=handles.fixedSystCost/(i*1000)+handles.systPrice2015; 
end  
instPowerkW=(1:50);  
figure 
plot(instPowerkW,resSystCost,'-') 
title('PV system cost as a function of installed PV power') 
xlabel('Installed power (kWp)') % x-axis label 
ylabel('PV system cost (kr/Wp)') % y-axis label 
ymax=resSystCost(1); 
axis([-inf,+inf,0,ymax])  %axis limits [xmin,xmax,ymin,ymax] 
  
function editSystPrice2015_Callback(hObject, eventdata, handles) 
handles.systPrice2015=str2double(get(hObject,'String')); 
guidata(hObject,handles)  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of editSystPrice2015 
% as text 
% str2double(get(hObject,'String')) returns contents of 
% editSystPrice2015 as a double 
   
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function editSystPrice2015_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
% See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
 set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
function editnewBuildings_Callback(hObject, eventdata, handles) 
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handles.rateOfBuild=str2double(get(hObject,'String')); 
guidata(hObject,handles)  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of editnewBuildings  
% as text 
% str2double(get(hObject,'String')) returns contents of 
% editnewBuildings as a double 
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function editnewBuildings_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
% See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
 set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
   
function editstartYear_Callback(hObject, eventdata, handles) 
handles.startYear=str2double(get(hObject,'String')); 
guidata(hObject,handles)  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of editstartYear as 
% text 
% str2double(get(hObject,'String')) returns contents of editstartYear 
% as a double  
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function editstartYear_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
% See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
 set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end  
  
% --- Executes on button press in radiobuttondefaultSystPrice. 
function radiobuttondefaultSystPrice_Callback(hObject, eventdata, 
handles) 
handles.defaultSystPrice=get(hObject,'Value'); 
handles.lowSystPrice=0; 
guidata(hObject,handles)  
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of 
% radiobuttondefaultSystPrice 
  
% --- Executes on button press in radiobuttonlowerSystPrice. 
function radiobuttonlowerSystPrice_Callback(hObject, eventdata, 
handles) 
handles.lowSystPrice=get(hObject,'Value'); 
handles.defaultSystPrice=0; 
guidata(hObject,handles)  
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of  
% radiobuttonlowerSystPrice 
   
% --- Executes on button press in pushbuttonIdentification. 
function pushbuttonIdentification_Callback(hObject, eventdata, 
handles) 
load('VariablesGUI.mat')  
f2=figure('name',['Identification number for... 
buildings/installations’] ,'Position',[200 200 650 650]); 
t2=uitable(f2,'Data',F_adressByggn,'ColumnWidth',{120});  
t2.Position(3) = 280; 
t2.Position(4) = 620;  
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of  
% pushbuttonIdentification 


