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Abstract

Basis for PV generated electricity in Stockholm -
potential and climate impact

Marit Wiksell

The City of Stockholm has decided to invest in renewable energy and especially in
photovoltaics. The objective of this thesis is to investigate the photovoltaic potential
on roof areas that the city possesses and to further investigate some buildings of the
Property Management Department. The thesis also compares some existing
photovoltaic plants with the solar irradiance map which shows available roof area on
each building in Stockholm. The report ends with a literature study about the climate
impact and greenhouse gas emissions of photovoltaic.

The total available roof area suitable for photovoltaic plants is estimated to 700 000
m2, with a potential electricity production of 110 GWh per year. This corresponds to
17 % of the City of Stockholm’s yearly electricity consumption. A selection of sport
facilities and fire stations owned by the Property Management Department has been
investigated and 13 of the 33 buildings have roof areas which are well suited for
photovoltaics. The potential electricity production from these buildings is estimated
to 1 050 MWh per year. The 5 existing plants investigated occupies on average 49 %
of the roof area which is available according to the solar irradiance map. In a life cycle
perspective, photovoltaics purchased on the global market are expected to cause
greenhouse gas emissions of 45 g CO2-eq/kWh.
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SAMMANFATTNING 

Stockholms stad har en målsättning om att vara fossilbränslefritt år 2040 och har som en del av klimat- 

och miljöarbetet beslutat om att investera i förnybar energi, exempelvis solceller på stadens 

fastigheter. Staden har tidigare genomfört flertalet projekt inom solenergi, bland annat genom att ta 

fram en solkarta som visar solinstrålningen på samtliga tak i Stockholm. Inom projektet Hållbara Järva 

som genomfördes år 2010 till år 2014 installerades drygt 10 000 kvadratmeter solceller och 

stadsdelarna kring Järvafältet har därmed blivit Sveriges solcellstätaste område. I december 2013 

genomfördes en potentialstudie kring förnybar energi i stadens egna fastigheter, där den tillgängliga 

takarean för installation av solceller beräknades till 1,8 miljoner kvadratmeter med en möjlig 

elproduktion på 243 GWh per år.  

Detta examensarbete är tänkt som ett underlag för Stockholms stads fortsatta investering i solceller. I 

examensarbetet utvecklades den tidigare potentialstudien för att ytterligare identifiera lämpliga 

takareor för installation av solceller. Ett urval av Fastighetskontorets idrottsanläggningar och 

brandstationer studerades för att utvärdera vilka byggnader som är mest lämpade för solceller. 

Dessutom gjordes simuleringar på tänkbara solcellsanläggningar för tre av de idrottsanläggningar som 

bedömts vara mycket väl lämpade för solceller. Genom att studera fem befintliga anläggningar 

uppförda inom projektet Hållbara Järva och jämföra dessa med solkartan gjordes en bedömning av hur 

väl tillgänglig takarea enligt solkartan överensstämmer med verkliga installationer. Slutligen gjordes 

en litteraturstudie kring solcellers utsläpp av växthusgaser ur ett livscykelperspektiv.  

Inom Stockholms stad finns sju större fastighetsägare, nämligen Familjebostäder, Stockholmshem, 

Svenska Bostäder, Micasa, SISAB, Stockholm Vatten och Fastighetskontoret. Tillsammans har de ett 

fastighetsbestånd på cirka 4 500 byggnader. Potentialstudien som genomfördes år 2013 utvecklades 

genom att inkludera ytterligare faktorer som kan reducera den tillgängliga takarean. Endast byggnader 

med en takarea över 200 m
2
 med solinstrålning på minst 950 kWh/m

2
år respektive 1000 kWh/m

2
år 

inkluderades, vilket är de två nivåerna på solinstrålningen som solkartan visar. Solkartan tar inte 

hänsyn till utstickande delar på taken som skorstenar, takkupor och liknande eller skuggning av 

exempelvis vegetation och objekt på taken. Takarean reducerades därför med 32 % för flerbostadshus, 

36 % för lokaler och 28 % för industribyggnader. Även byggnadernas orientering påverkar 

lämpligheten och byggnader med takarea som avviker med mer än 60° från söderläge ansågs därför 

inte vara lämpliga. Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering inkluderades i analysen för att få en 

uppfattning om hur stor andel av de lämpliga byggnaderna som är kulturhistoriskt värdefulla och kan 

få svårt att få bygglov. Denna potentialstudie resulterade i en lämplig takarea på drygt 700 000 m
2
 med 

en solinstrålning över 950 kWh/m
2
år. Vid installation av solceller på denna takarea finns en potential 

att producera cirka 110 GWh per år, vilket motsvarar 17 % av stadens årliga elförbrukning. Cirka 6 % 

av denna takarea finns på byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla. Fastighetskontoret och SISAB 

har störst lämplig takarea i sitt fastighetsbestånd, medan Micasa och Stockholm Vatten har relativt lite 

lämplig takarea.  

I den fördjupade analysen för Fastighetskontorets byggnader har 7 brandstationer och 26 

idrottsanläggningar utvärderats. En prioriteringsordning skapades, som tar hänsyn till byggnadens 

takarea med solinstrålning över 950 kWh/m
2
år respektive 1000 kWh/m

2
år samt byggnadens 

orientering. Byggnader med orientering som avviker maximalt 60° från söderläge och som har minst 

200 m
2
 takarea med solinstrålning över 1000 kWh/m

2
år ansågs vara bäst lämpade för installation av 

solceller.  En av brandstationerna och tolv av idrottsanläggningarna uppfyller dessa krav för 

prioritet 1. De har tillsammans en potential att producera cirka 1 050 MWh el per år vid installation av 



solceller. Farsta sim- och idrottshall, Bredängshallen och Sätra ishall är tre av de idrottsanläggningarna 

som ansågs vara mycket väl lämpade för solceller. För dessa simulerades tänkbara 

solcellsanläggningar i simuleringsprogrammet PVsyst. Simuleringarna visade att det är möjligt att 

producera cirka 4-6 % av den årliga elförbrukningen utan att få problem med överproduktion. Detta 

innebär att den producerade elen kan användas direkt i byggnaden.   

Fem befintliga solcellsanläggningar uppförda inom projektet Hållbara Järva studerades med avseende 

på solcellernas area och jämfördes med solkartan. Anläggningarna finns på Oslogatan 10, 

Trondheimsgatan 10, Bergengatan 27, Stavbygränd 1-19 och Askebykroken 26. Dessa har en 

installerad effekt på 20 till 45 kWp vardera och upptar en area på 140 till 330 kvadratmeter. Jämfört 

med solkartan använder solcellanläggningarna i genomsnitt 49 % av takarean som har solinstrålning 

över 950 kWh/m
2
år och i genomsnitt 27 % av den totala takarean. I förhållande till den totala takarean 

är den förväntade produktionen i genomsnitt 36 kWh/m
2
, vilket kan användas för uppskattning av 

möjlig produktion där det inte finns en solkarta. Den förväntade elproduktionen motsvarar cirka 13 % 

av solinstrålningen som når solcellsarean och i genomsnitt 7 % av den totala solinstrålningen på 

takarean som har solinstrålning över 950 kWh/m
2
år. 

Inom Stockholms stad finns tydliga mål om att all upphandlad el ska uppfylla krav om miljömärkning, 

vilket motsvarar ursprungsmärkt förnybar el eller el märkt med Bra Miljöval. Idag upphandlar staden i 

första hand el från vattenkraft märkt med Bra Miljöval. Ur ett livscykelperspektiv har el från 

vattenkraft växthusgasutsläpp på 4 till 14 g CO2-ekv/kWh. För solceller sker majoriteten av 

växthusgasutsläppen vid råvaruutvinning och tillverkning, framför allt via den energi som används vid 

dessa processer. Solceller som upphandlas på den globala marknaden har växthusgasutsläpp på cirka 

45 g CO2-ekv/kWh under hela livscykeln. Solceller producerade i Europa förväntas ha lägre 

växthusgasutsläpp jämfört med de som produceras i Kina, som utgör majoriteten av solcellerna på den 

globala marknaden. Tunnfilmssolceller har lägre utsläpp än kiselsolceller, samtidigt som 

polykristallina kiselsolceller har något lägre utsläpp jämfört med monokristallina kiselsolceller.   



EXEKUTIV SAMMANFATTNING 

Stockholms stad har en stor potential att öka sin elproduktion från takmonterade solceller på 

byggnader som staden äger. Denna studie påvisar en takarea på drygt 700 000 m
2
 som är lämplig för 

installation av solcellanläggningar. På denna takarea finns en potentiell elproduktion på cirka 

110 GWh, vilket motsvarar 17 % av stadens totala elförbrukning. SISAB och Fastighetskontoret är de 

två fastighetsägare som har mest lämpade takareor i sitt fastighetsbestånd.  

Av de 33 studerade idrottsanläggningarna och brandstationerna som ägs av Fastighetskontoret är 13 

stycken mycket väl lämpade för installation av solceller. Dessa har en potential att tillsammans 

producera cirka 1 050 MWh el per år. Farsta sim- och idrottshall, Bredängshallen och Sätra ishall är 

tre av de anläggningar som bedömts mycket väl lämpade för solceller. Simuleringar av tänkbara 

solcellsanläggningar på dessa idrottsanläggningar visade att det är möjligt att producera cirka 4 till 

6 % av anläggningarnas årliga elförbrukning utan att någon betydande överproduktion sker, vilket 

innebär att byggnaden direkt kan använda den producerade elen.  

En jämförelse av fem befintliga solcellanläggningar och solkartan visade att i genomsnitt 49 % av 

takarean med solinstrålning över 950 kWh/m
2
år och 27 % av den totala takarean används. Den 

förväntade elproduktionen motsvarar i genomsnitt 7 % av solinstrålningen som når den del av taket 

med solinstrålning över 950 kWh/m
2
år.  

Solceller som upphandlas på den globala marknaden bedöms ur ett livscykelperspektiv orsaka 

växthusgasutsläpp på 45 g CO2-ekv/kWh, vilket är något högre jämfört med el från vind- eller 

vattenkraft. Ur ett systemperspektiv finns det dock andra mervärden med egenproducerad el från 

solceller. Solceller producerade i Europa förväntas ha lägre växthusgasutsläpp jämfört med de som 

produceras i Kina, som utgör majoriteten av solcellerna på den globala marknaden. Tunnfilmssolceller 

har lägre utsläpp än kiselsolceller.   
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1 INTRODUKTION 

Stockholms stad har höga ambitioner inom klimat- och miljöområdet, med en målsättning om att vara 

fossilbränslefritt år 2040. I stadens budget för år 2015 är ”ett klimatsmart Stockholm” ett av 

inriktningsmålen. Som en del av detta ska det göras investeringar i förnybar energi, exempelvis 

solceller på stadens fastigheter. Fastighetsnämnden har i budgeten för år 2015 fått ett uppdrag att 

kartlägga tak och fasader på nämndens fastigheter för att identifiera lämpliga platser för installation av 

solenergi.  

Staden har tidigare genomfört flertalet projekt inom solenergi. Under år 2012 och 2013 tog 

Stockholms stad i samarbete med konsultföretaget Tyréns fram en solkarta som visar solinstrålningen 

på samtliga byggnader i Stockholm. Denna interaktiva solkarta är tänkt att fungera som ett verktyg 

som fastighetsägare kan använda för att bedöma solelpotentialen på sina fastigheter.  

Under år 2010 till 2014 genomfördes projektet Hållbara Järva, där satsningen på närproducerad 

förnybar energi var en viktig del av utvecklingen av miljonprogramsområdena kring Järvafältet. 

Initialt var ambitionen att uppföra ett vindkraftverk på Järvafältet, men detta visade sig inte vara 

möjligt på grund av den urbana miljön, exempelvis höjdbegränsningar vid Bromma flygplats. Det 

beslutades därför att en satsning på solceller skulle ersätta ambitionen om ett vindkraftverk. 

Stadsdelarna Rinkeby, Husby, Akalla och Kista har sedan dess blivit Sveriges solcellstätaste område 

med drygt 10 000 kvadratmeter solceller. Sedan oktober år 2013 registreras elproduktionen från 

stadens solcellsanläggningar i ett gemensamt system för uppföljning, där 25 anläggningar i dagsläget 

finns anslutna. Den årliga elproduktionen från stadens solcellsanläggningar förväntas vara 

1 300 MWh.   

I december år 2013 gjordes en utredning kring förnybar energi i stadens egna fastigheter, där 

potentialen för vindkraftverk, solceller och solfångare utreddes. Installation av solcellsanläggningar 

betraktades där som ett kostnadsmässigt intressant alternativ. Under denna utredning uppskattades den 

tillgängliga takarean på stadens egna fastigheter till 1,8 miljoner kvadratmeter och den potentiella 

elproduktionen beräknades till 243 GWh per år.  

1.1 SYFTE OCH MÅL 

Detta examensarbete är tänkt som ett underlag för den fortsatta utbyggnaden av solceller i Stockholm. 

Syftet är att utvärdera lämplig takarea för installation av solceller i stadens fastighetsbestånd samt att 

bedöma möjlig elproduktion vid installation av solceller. För ett urval av Fastighetskontorets 

byggnader görs en översiktlig utredning av potentialen att installera solceller, medan några av de bäst 

lämpade väljs ut för närmare studier. Ett delmål är att utvärdera hur väl potentialen enligt solkartan 

stämmer överens med befintliga anläggningar installerade inom projektet Hållbara Järva. En 

litteraturstudie kring klimatpåverkan från egenproducerad solcellsel görs för att få underlag till 

satsningen på solceller ur ett växthusgasperspektiv.  

Examensarbetet består därmed av i huvudsak fyra delområden: 

 Total solcellspotential för Stockholms stads egna byggnader. 

 Solcellspotential för ett urval av Fastighetskontorets byggnader. 

 Jämförelse av befintliga solcellsanläggningar och solkartan. 

 Utvärdering av solcellers klimatpåverkan. 
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1.2 AVGRÄNSNINGAR 

Endast byggnaders takareor inkluderas i studien, solcellspotentialen för fasader inkluderas därmed 

inte. Inga ekonomiska aspekter har inkluderats, inte heller byggnadernas taklutning, takytornas skick 

eller fastigheternas effektbehov. Inga reduktioner har gjorts på grund av snö eller smuts på solcellerna. 

Ingen hänsyn har tagits till elnätets begränsningar. Utredningen har begränsats till stadens sju största 

fastighetsägare, därutöver finns ett antal fastighetsägare med ett litet fastighetsbestånd. Vid 

utredningen av Fastighetskontorets byggnader inkluderas endast byggnadernas orientering och takarea 

med hög solinstrålning. Takets beskaffenhet och hållbarhet har inte beaktats vid simulering av 

tänkbara solcellsanläggningar. Vid jämförelse av befintliga anläggningar och solkartan har endast den 

förväntade elproduktionen inkluderats, eftersom anläggningarna ännu inte varit i drift under ett år när 

rapporten skrivs.  

1.3 HUVUDSAKLIG METOD 

I den första delen görs en utvärdering av takareor som är lämpade för solceller inom stadens 

fastighetsbestånd. Som utgångspunkt används material från en tidigare solinventering som gjordes år 

2013 med hjälp av solkartan. Denna utvecklas för att inkludera ytterligare faktorer som påverkar 

tillgängliga takareor, exempelvis görs antaganden om skuggning och hinder på tak som inte solkartan 

tar hänsyn till. En beräkning görs för att ge ett värde på möjlig elproduktion från de resulterande 

takareorna. I den andra delen görs en prioriteringslista för ett urval av Fastighetskontorets byggnader, 

baserat på utvalda kriterier som påverkar dess lämplighet för solcellsinstallationer. Programvaran 

PVsyst används för att utvärdera potentialen för tre av Fastighetskontorets idrottsanläggningar som är 

lämpade för solceller, med hjälp av ritningar och statistik över anläggningarnas elförbrukning. Fem 

befintliga solcellsanläggningar studeras med avseende på förväntad produktion och jämförs med 

potentialen enligt solkartan. Information om anläggningarna fås från en tidigare sammanställning av 

anläggningar uppförda i projektet Hållbara Järva. Klimatpåverkan för solceller undersöks genom en 

litteraturstudie med fokus på växthusgasutsläpp i ett livscykelperspektiv och hur denna 

egenproducerade el kan värderas ur klimatsynpunkt.  

1.4 RAPPORTENS DISPOSITION 

Rapporten inleds med ett övergripande teoriavsnitt där olika typer av solceller, solcellssystem och de 

viktigaste produktionspåverkande faktorerna beskrivs. Därefter följer ett kapitel för varje delområde, 

först total potential för stadens fastigheter, sedan en närmare undersökning av Fastighetskontorets 

byggnader, följt av en jämförelse av solkartan och befintliga anläggningar och slutligen ett kapitel om 

klimatpåverkan. Varje kapitel inleds med ett avsnitt kring metod och material, där genomförandet, 

bakgrundsmaterial och eventuell kompletterande teori beskrivs mer specifikt. Rapporten avslutas med 

diskussion och slutsatser för samtliga delområden, samt rekommendation för vidare studier.   
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2 TEORI 

I detta kapitel beskrivs de huvudsakliga förutsättningarna för solcellsanläggningar, som solinstrålning, 

olika typer av solceller och solcellssystem, samt de viktigaste faktorerna som påverkar solcellernas 

produktion. Eventuell ytterligare teori som behövs för att förstå de olika delarna av rapporten beskrivs 

i samband med dessa.  

2.1 SOLINSTRÅLNING 

Solinstrålningen kan delas upp på direkt och diffus strålning. Den direkta solinstrålningen når en yta 

utan att ha hindrats på vägen, medan den diffusa solinstrålningen har reflekterats och spridits i 

atmosfären innan den når jordytan. Andelen direkt solinstrålning minskar därmed vid molniga 

förhållanden och motsvarar cirka hälften av den årliga solinstrålningen i Sverige (SMHI, 2007).  

Solens infallsvinkel varierar med latituden och resulterar i att platser längre från ekvatorn får en lägre 

årlig solinstrålning. Samtidigt färdas solinstrålningen en längre väg genom atmosfären för att nå dit, 

vilket bidrar till en ökad reflektion och absorption innan strålningen når jordytan (SMHI, 2007). I 

Sverige varierar solinstrålningens årsmedelvärde mellan cirka 700 kWh/m
2
 och 1050 kWh/m

2
, där 

södra Sverige har betydligt högre solinstrålning än norra Sverige. I Stockholmsområdet är 

årsmedelvärdet cirka 950 kWh/m
2
 (SMHI, 2014). 

2.2 TYPER AV SOLCELLER  

Kiselsolceller och tunnfilmssolceller är de två huvudtyperna av solceller som finns på marknaden idag. 

Kiselsolceller kan i sin tur delas upp i monokristallina kiselsolceller och polykristallina kiselsolceller, 

som tillsammans utgör cirka 80-90 % av marknaden (Grapengiesser & Netzell, 2014).  

Polykristallina kiselsolceller har en spräcklig blå färg, medan monokristallina är jämnt blåsvarta. I 

monokristallina kiselsolceller sitter atomerna i perfekt symmetri i kristallen, medan kiselatomerna är 

ordnade mindre symmetriskt i polykristallina kiselsolceller. Detta gör att polykristallina kiselsolceller 

har en något lägre verkningsgrad, samtidigt som de är billigare att tillverka (Sidén, 2009). 

Polykristallina kiselsolceller fungerar bättre vid höga temperaturer, medan monokristallina 

kiselsolceller fungerar mer effektivt vid infallsvinklar som inte är optimala. Dagens kiselsolceller har 

en modulverkningsgrad mellan 11 % och 20 % (Grapengiesser & Netzell, 2014).  

I tunnfilmssolceller används material som kan absorbera ljus på en kortare sträcka än kiselsolceller, 

vilket innebär att de kan göras cirka 100 gånger tunnare. Det finns olika varianter av 

tunnfilmssolceller, där egenskaperna påverkas av vilka material den består av. Några exempel är CIGS 

(koppar, indium, gallium och selen), CdTe (kadmium och tellurium) och CIS (koppar, indium och 

selen) (Solelprogrammet, 2014c). Modulverkningsgraden för tunnfilmssolceller är mellan 5 % och 

13 %, vilket är något lägre än kiselsolceller (Grapengiesser & Netzell, 2014). De har dock en lägre 

materialåtgång och har potential att massproduceras billigare än andra typer av solceller 

(Solelprogrammet, 2014c).  

2.3 SOLCELLSSYSTEM 

En enskild solcell genererar en spänning på 0,5 till 1 volt, vilket är för lite för de flesta tillämpningar 

(Nelson, 2003). För att nå en mer användbar spänning seriekopplas exempelvis 36, 54 eller 72 

solceller. Dessa inkapslas till en solcellsmodul som skyddar mot bland annat fukt och mekaniska 

belastningar (Solelprogrammet, 2014c). Modulerna kan i sin tur serie- eller parallellkopplas till en 

solcellsanläggning med önskad effekt (Nelson, 2003).   
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Majoriteten av dagens solceller används i nätanslutna system. Eftersom solcellen avger likström 

behövs en växelriktare som omvandlar denna till nätets växelspänning (Sidén, 2009). Växelriktarens 

verkningsgrad varierar beroende på den momentana effektnivån i förhållande till växelriktarens 

märkeffekt. Växelriktarens maximala verkningsgrad på över 90 % nås då effekten från solcellerna är 

mellan 30 % och 50 % av växelriktarens märkeffekt (Norton et al., 2010). De bästa växelriktarna som 

är tillgängliga på marknaden idag har en verkningsgrad på 96-97 % (Solelprogrammet, 2014a).  

Tak är generellt sett lämpade för installation av solceller tack vare att solcellerna placeras högre upp 

än omgivningen och att det därmed är mindre risk att solcellerna skuggas. Hur installationen 

genomförs beror i första hand på om byggnaden har ett lutande eller ett plant tak. För lutande tak 

placeras solcellerna med samma lutning som taket. Det finns flertalet olika monteringssystem för 

solceller på lutande tak och de kan antingen placeras utanpå taket eller som en del av takmaterialet. På 

platta tak placeras solcellerna normalt på ställningar som ger solcellerna en lutning som är närmare 

den optimala. Solcellernas lutning påverkar hur tätt raderna kan stå, eftersom det finns risk att de 

skuggar varandra om de står för tätt (Juhlin, 2011).  

2.4 PRODUKTIONSPÅVERKANDE FAKTORER 

Den årliga elproduktionen från ett solcellssystem beror på en rad olika faktorer. Mängden 

solinstrålning, solcellernas orientering och lutning, installerad effekt, modulverkningsgraden, 

temperaturens inverkan på solcellernas verkningsgrad, skuggning av solcellerna och växelriktarens 

verkningsgrad är exempel på faktorer som påverkar elproduktionen (Boyle, 2012). Även smuts, damm 

eller snö som samlas på modulerna kan påverka elproduktionen, såväl som anläggningens elektriska 

komponenter och systemverkningsgrad (Norton et al., 2010). 

För maximal årsproduktion bör solcellerna riktas rakt mot söder. Solceller som riktas rakt österut eller 

västerut tappar 25 % av årsproduktionen jämfört med söderläge (Stridh & Hedström, 2011). Det är 

statistiskt sett något bättre att rikta solceller mot öst jämfört med väst, eftersom morgonen och 

förmiddagen har fler molnfria timmar (Juhlin, 2011). I Stockholm är den optimala lutningen cirka 

40 grader för maximal årsproduktion. En lutning som avviker med 10 grader från den optimala ger en 

förlust på 1-2 % av årsproduktionen (Stridh & Hedström, 2011).  

Skuggning av solceller är en viktig faktor att ta hänsyn till, då det kan orsaka stora förluster i ett 

solcellssystem. Eftersom kristallina kiselsolceller är seriekopplade inom varje modul, samt mellan 

modulerna, begränsas strömmen i hela kedjan av den solcellen med lägst ström. Detta innebär att 

effekten från hela systemet minskas betydligt om exempelvis ett blad skuggar en del av en modul. By-

pass-dioder kan användas för att reducera problemen med skuggning. Dessa leder strömmen förbi de 

skuggade cellerna och resten av systemet fungerar som vanligt. Dioderna monteras oftast över varje 

modul, men det är även möjligt med flera dioder per modul (Solelprogrammet, 2014b). Skuggning är 

inte ett lika stort problem för tunnfilmssolceller som för kristallina kiselsolceller. Tunnfilmssolcellerna 

har en avlång utformning som minskar risken att en hel cell skuggas. På så sätt behålls en större ström 

även om en del av en modul skuggas (Juhlin, 2011).  

En ökad temperatur på solcellerna minskar verkningsgraden. Uteffekten för en kiselsolcell minskar 

med 0,5 % per grad, medan uteffekten för tunnfilmssolceller minskar med cirka 0,2 % per grad. 

Exempelvis medför en temperaturökning från 25 ⁰C till 55 ⁰C att uteffekten för en kiselsolcell minskar 

med 15 %, medan uteffekten för en tunnfilmssolcell minskar med 6 %. För att minska temperaturens 

negativa inverkan på solcellernas uteffekt är det viktigt att solcellerna ventileras på ett bra sätt (Juhlin, 

2011).  
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3 TOTAL SOLCELLSPOTENTIAL FÖR STOCKHOLMS STADS EGNA 

BYGGNADER 

I detta kapitel görs en utvärdering av takareor som är lämpade för installation av solceller bland de 

fastigheter som Stockholms stad äger. Dessutom görs en beräkning av den potentiella elproduktionen 

om dessa takareor beläggs med solceller.  

3.1 METOD OCH MATERIAL 

Stockholms solkarta visar tre klasser av solinstrålning på taken på stadens fastigheter. Denna bygger 

på 10 års data över solinstrålningen och en 3D-modell över stadens cirka 70 000 fastigheter (Tyréns, 

2012). Solinstrålningen är uppdelad i tre olika energiklasser, där solinstrålningen är under 

950 kWh/m
2
år, mellan 950 och 1000 kWh/m

2
år samt över 1000 kWh/m

2
år. Solkartan tar inte hänsyn 

till utstickande delar på taken som skorstenar, takkupor och liknande eller skuggning av exempelvis 

vegetation och objekt på taken. Detta innebär att den takarea där det är möjligt att placera solceller kan 

vara något lägre än den takarea som solkartan visar (Stockholms stad, 2014). Ett utsnitt ur solkartan 

visas i Figur 1 nedan. 

 

FIGUR 1. UTSNITT UR STOCKHOLMS SOLKARTA (STOCKHOLMS STAD, 2014A). 

Baserat på Stockholms solkarta gjordes år 2013 en solinventering som resulterade i rapporten 

Förnybar energi i stadens egna fastigheter (Stockholms Stadsledningskontor, 2013). En beräkning av 

solelpotentialen genomfördes för stadens cirka 4 500 egna byggnader. Inom Stockholms stad finns sju 

större fastighetsägare, nämligen AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, 

Micasa Fastigheter i Stockholm AB, Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB), Stockholm Vatten AB 

och Fastighetskontoret. Det finns dessutom några mindre fastighetsägare, exempelvis Kungsleden 

Skolfastigheter AB. 

Underlag från arbetet med solinventeringen år 2013 används för att ytterligare utvärdera Stockholms 

solelpotential. Underlaget innehåller bland annat information om fastighetsnamn, byggnadskategori, 

total takarea och total solinstrålning, samt takarea och solinstrålning för de delar av taket som har en 
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solinstrålning över 950 kWh/m
2
år respektive över 1000 kWh/m

2
år. Byggnadskategorierna och dess 

undergrupper presenteras i Tabell 1 nedan.  

TABELL 1. BYGGNADSKATEGORIER OCH UNDERGRUPPER FÖR STADENS FASTIGHETER 

Byggnadskategori Undergrupper 

Bostadsbyggnad Flerbostadshus, enbostadshus 

Verksamhetsbyggnad Handel, kontor, hotell, parkering, ospecificerad verksamhetsbyggnad 

Samhällsfunktionsbyggnad Vårdbyggnad, idrott, allmän byggnad 

Industribyggnad Industribyggnad 

Servicebyggnad Transformator, vattentorn 

Samfundsbyggnad Ospecificerad samfundsbyggnad 

Övrig byggnad Komplementbyggnad, ekonomibyggnad 

Ospecificerad byggnad Ospecificerad byggnad 

 

För att bygga vidare på den tidigare potentialstudien utökas denna med ytterligare kriterier, 

exempelvis byggnadernas orientering och storlek. Dessutom reduceras takytorna med hänsyn till 

skuggning och hinder på tak, då dessa faktorer inte ingår i solkartan. De tillgängliga takareorna 

sorteras in i byggnadstyperna flerbostadshus, lokaler och industrier. Verksamhetsbyggnader, 

samhällsfunktionsbyggnader, samfundsbyggnader, övriga byggnader och ospecificerade byggnader 

ingår i kategorin lokaler. Industrier består av industribyggnader och servicebyggnader. 

Enbostadshusen är väldigt få och sorteras bort under nästa avsnitt på grund av att de har för liten 

takarea. Utifrån de tillgängliga takytorna görs en beräkning av hur stor elproduktion som är möjlig vid 

installation av solceller, baserat på solinstrålningen enligt solkartan. Beräkningen görs genom att 

summera solinstrålningen på samma sätt som takarean och beräkna möjlig elproduktion med hjälp av 

ett antagande om solcellernas systemverkningsgrad. Slutligen görs en jämförelse med den tidigare 

potentialstudien för att identifiera vad eventuella avvikelser beror på. 

3.2 REDUKTION AV TILLGÄNGLIGA TAKAREOR 

Hela den takarea som fås från solkartan kan inte användas för installation av solceller. Solkartan tar 

inte hänsyn till skuggning eller hinder på taken och dessa faktorer reducerar den tillgängliga arean för 

solceller. Dessutom har inte alla byggnader takareor som är tillräckligt stora för att kunna få lönsamhet 

i en solcellsanläggning. Nedan presenteras de faktorer som tagits hänsyn till vid reduktion av den 

tillgängliga arean.  

3.2.1 SOLINSTRÅLNING 

Den årliga solinstrålningen påverkar hur stor elproduktionen kan bli. Takareorna sorteras in i två olika 

solinstrålningsnivåer baserat på solkartan, de takareor som har en solinstrålning över 950 kWh/m
2
år 

och de takareor som har en solinstrålning över 1000 kWh/m
2
år. Takareor med solinstrålning över 

1000 kWh/m
2
år ingår därmed i båda solinstrålningsnivåerna.  

3.2.2 TAKAREANS STORLEK 

Byggnader som har en takarea mindre än 200 m
2
 med tillräcklig solinstrålning inkluderas inte i de 

tillgängliga takareorna för installation av solceller. Detta är den gräns då det normalt sett är lönsamt att 

installera solceller (Paradis, 2013). För instrålningsnivån 950 kWh/m
2
år ingår därmed byggnader med 

takarea på minst 200 m
2
 med solinstrålning över 950 kWh/m

2
år. Byggnader med takarea på minst 

200 m
2
 med solinstrålning över 1000 kWh/m

2
år ingår i den högre instrålningsnivån.  

3.2.3  BYGGNADENS ORIENTERING 
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Den totala solinstrålningen mot en takarea beror på hur byggnaden är orienterad. Takareor som är 

vända mot söder ger maximal solinstrålning, medan takareor som är vända mot norr inte anses vara 

lämpliga för solcellsanläggningar (Widén & Weiss, 2012). De norrvända takareorna elimineras med 

hjälp av solkartan, då dessa inte har en solinstrålning som når över 950 kWh/m
2
år. Detta förtydligas i 

Figur 2 nedan, där en byggnad med sadeltak visas. Ungefär hälften av byggnadens totala takarea har 

en solinstrålning under 950 kWh/m
2
år, vilket motsvarar den del av takarean som är riktad mot norr.  

 

FIGUR 2. BYGGNAD MED NORD- OCH SYDVÄNT TAK I SOLKARTAN, DÄR NORR ÄR UPPÅT I BILDEN (STOCKHOLMS 

STAD, 2014A). 

Med hjälp av Google maps, Stockholms solkarta och kartan för Stadsmuseets historiska klassificering 

har byggnadernas orientering identifierats. Endast orienteringen på takarean med tillräcklig 

solinstrålning har studerats, vilket exempelvis betyder att byggnaden i Figur 2 ovan är orienterad mot 

söder. Takens orientering har på samma sätt som i Widén & Weiss (2012) kategoriserats utifrån dess 

avvikelse från söderläge. Kategori A har maximalt 30 graders avvikelse, kategori B har mellan 30 och 

60 graders avvikelse och kategori C har 60 till 90 graders avvikelse. Detta visas närmare i Figur 3 

nedan. För byggnader som har mer än en orientering, exempelvis byggnader med vinkel där en del av 

taket är i kategori A och en del i kategori C, har hälften av takarean antagits vara i vardera riktningen. 

Dessa inkluderas i studien om den totala arean med tillräcklig solinstrålning är minst 200 m
2
, även om 

denna kan vara uppdelad i olika orienteringar.  
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FIGUR 3. KATEGORIER FÖR BYGGNADERS ORIENTERING. 

3.2.4 TAKLUTNING 

Med hjälp av Google maps satellitvy har byggnader med plana tak identifierats, medan övriga 

taklutningar inte har varit möjligt att inkludera i studien. För byggnaderna med plana tak antas 

solcellerna kunna placeras på ställningar i rader på ett sådant sätt att solcellsarean är hälften av den 

använda arean. Takarean för de byggnader med plana tak minskas därmed till hälften, för att kunna 

jämföra dessa med de byggnader som har lutande tak.  

3.2.5 HINDER PÅ TAK 

Hinder på tak reducerar den tillgängliga takarean på två olika sätt, dels genom att de tar plats som 

annars kunnat användas för placering av solceller och dels genom att de skuggar delar av taket. 

Beroende på hur hindren är placerade på taken och om de är väl samlade eller utspridda blir förlusten 

av takarea olika stor. Med utspridda hinder är det svårare att finna en sammanhängande placering av 

solcellerna, samtidigt som skuggningen blir mer utspridd (Kjellsson, 1999). Den relativa förlusten av 

tillgänglig takarea är densamma för flerbostadshus, lokaler och industrier och redovisas i Tabell 2 

nedan.  

TABELL 2. RELATIV FÖRLUST AV TAKAREA PÅ GRUND AV HINDER PÅ TAK (KJELLSSON, 1999) 

Byggnadstyp Relativ förlust [%] 

Flerbostadshus 20 

Lokaler 20 

Industrier 20 

 

3.2.6 SKUGGNING 

Skuggning av tak kan orsakas av exempelvis omkringliggande byggnader, byggnadsdelar eller 

vegetation. Det är viktigt att noggrant analysera hur en takarea påverkas av skuggning i samband med 

installation av en solcellsanläggning, då skuggning kan reducera elproduktionen betydligt (Kjellsson, 

1999). Lokaler och flerbostadshus har en större relativ förlust av takarea på grund av skuggning 

jämfört med industrier. Detta beror på att dessa byggnadstyper står tätare och på så sätt skuggas av 

varandra. Skillnaden mellan flerbostadshus och lokaler beror bland annat på att lokaler generellt sett är 

lägre än flerbostadshus, vilket innebär att de har större risk att skuggas. Den relativa förlusten av 

tillgänglig takarea redovisas i Tabell 3 nedan för de olika byggnadstyperna. 

VÄST ÖST 

A A 
B B 

C C 

-60º -60º 

-30º -30º 
SÖDER 
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TABELL 3. RELATIV FÖRLUST AV TAKAREA PÅ GRUND AV SKUGGNING (KJELLSSON, 1999) 

Byggnadstyp Relativ förlust [%] 

Flerbostadshus 15 

Lokaler 20 

Industrier 10 

 

3.2.7 KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA BYGGNADER 

Ur ett kulturhistoriskt perspektiv kan det finnas invändningar mot att installera solcellsanläggningar på 

befintliga byggnader. Det är främst äldre byggnader som anses vara kulturhistoriskt värdefulla 

(Kjellsson, 1999). En byggnad som bedöms vara särskilt värdefull utifrån en kulturhistorisk, historisk, 

miljömässig eller konstnärlig synvinkel får enligt Plan- och bygglagen inte förvanskas. I Stockholms 

stad har Stadsmuseet ansvar för att ange vilka byggnader detta gäller. Stadsmuseet har infört ett 

klassificeringssystem, där det finns tre olika nivåer för kulturhistoriska byggnader (Stockholms 

stadsmuseum, 2015). Byggnaderna är blåklassade, grönklassade eller gulklassade enligt nedan.  

 Blåklassade byggnader motsvarar fordringarna för byggnadsminne enligt kulturminneslagen 

och är därmed synnerligen kulturhistoriskt värdefull. 

 Grönklassade byggnader är särskilt värdefulla utifrån kulturhistoriskt, historiskt, miljömässigt 

eller konstnärligt perspektiv. 

 Gulklassade byggnader har ett visst kulturhistoriskt värde och/eller är av positiv betydelse för 

stadsbilden (Stockholms Stadsmuseum, 2015). 

Klassificeringen används bland annat vid detaljplanering och bygglovsprövning (Stockholms 

Stadsmuseum, 2015). Framför allt blåklassade byggnader kan få svårt att få bygglov för solceller, men 

en bedömning görs för varje enskilt fall. I resultaten presenteras hur stor andel av takareorna som är 

blåklassade enligt Stadsmuseets klassificering.  

3.3 RESULTAT TILLGÄNGLIGA TAKAREOR 

De totala takareorna med instrålning över 950 kWh/m
2
år respektive 1000 kWh/m

2
år har studerats med 

hänsyn till storlek och orientering. De har sedan reducerats med 36 % för lokaler, 32 % för 

flerbostadshus och 28 % för industrier på grund av hinder på tak samt skuggning. De byggnader som 

har en takarea under 200 m
2
 elimineras innan reduktion för hinder på tak samt skuggning, vilket 

innebär att vissa takareor som inkluderas har en takarea under 200 m
2
 som är lämpad för placering av 

solceller. Nedan presenteras resultatet för tillgängliga takareor fördelat på stadens fastighetsägare, 

samt stadens totala tillgängliga takareor. Den möjliga elproduktionen på de tillgängliga takareorna 

beräknas med hjälp av solinstrålningen enligt solkartan och den totala systemverkningsgraden 15 %.  

3.3.1 FAMILJEBOSTÄDER 

Familjebostäder har 694 byggnader med en total takarea om cirka 448 200 m
2
. Dessa består främst av 

flerbostadshus, men i fastighetsbeståndet finns även ett antal lokaler. De takareor som är lämpade för 

solceller presenteras i Tabell 4 nedan, med olika solinstrålningsnivåer, olika byggnadstyper och 

orienteringar.  

TABELL 4. TILLGÄNGLIGA TAKAREOR INOM FAMILJEBOSTÄDER, MED OLIKA INSTRÅLNINGSNIVÅER, 

BYGGNADSTYPER OCH ORIENTERINGAR 

 

 
Solinstrålning >950 kWh/m

2
år Solinstrålning >1000 kWh/m

2
år 

Orientering Flerbostadshus Lokaler  Flerbostadshus Lokaler  
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[m
2
] [m

2
] [m

2
] [m

2
] 

A 38 400 1 700 25 300 600 

A+B 78 500 4 500 53 000 1 800 

A+B+C 125 200 6 500 74 900 2 400 
 

Familjebostäder har en total takarea på 131 700 m
2
 som har solinstrålning över 950 kWh/m

2
år och 

orientering A, B eller C. Denna takarea är fördelad på 463 byggnader. Av dessa är 6 byggnader 

blåklassade enligt Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering och kan få svårt att få bygglov. Dessa 

utgör en takarea om cirka 2 600 m
2
 och 2 % av den totala takarean på 131 700 m

2
.  

Takytorna med orientering A eller B är bäst lämpade för solceller och bör användas i första hand. 

Familjebostäders takareor med orientering A eller B och en solinstrålning på över 950 kWh/m
2
år har 

enligt solkartan en total solinstrålning på 83,1 GWh/år och en möjlig elproduktion på 12,5 GWh/år 

förutsatt en systemverkningsgrad på 15 %. Om endast takareor med en solinstrålning på över 

1000 kWh/m
2
år används blir den möjliga elproduktionen 8,4 GWh/år.  

3.3.2 STOCKHOLMSHEM 

Stockholmshem har främst flerbostadshus, men även ett mindre antal lokaler och industribyggnader i 

sitt fastighetsbestånd. Totalt finns 879 byggnader, med en takarea om cirka 529 700 m
2
. De takareor 

som är lämpade för solceller presenteras i Tabell 5 nedan, med olika solinstrålningstrålningsnivåer, 

byggnadsorienteringar och byggnadstyper. 

TABELL 5. TILLGÄNGLIGA TAKAREOR INOM STOCKHOLMSHEM, MED OLIKA INSTRÅLNINGSNIVÅER, 

BYGGNADSTYPER OCH ORIENTERINGAR 

 

 
Solinstrålning >950 kWh/m

2
år Solinstrålning >1000 kWh/m

2
år 

Orientering 
Flerbostadshus 

[m
2
] 

Lokaler 

[m
2
] 

Industrier 

[m
2
] 

Flerbostadshus 

[m
2
] 

Lokaler 

[m
2
] 

Industrier 

[m
2
] 

A 58 700 1 300 300 38 600 700  100 

A+B 107 900 3 900 800 75 600 2 400 600 

A+B+C 141 300 5000 2 300 89 000 2 700 700 

 

Stockholmshem har en total takarea på 148 600 m
2
 som har solinstrålning över 950 kWh/m

2
år och 

orientering A, B eller C. Denna takarea är fördelad på 604 byggnader. Av dessa är 9 byggnader 

blåklassade enligt Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering och kan få svårt att få bygglov. Dessa 

utgör en takarea om cirka 1 500 m
2
 och 1 % av den totala takarean på 148 600 m

2
. 

Takareorna med orientering A eller B är bäst lämpade för solceller och bör användas i första hand. 

Stockholmshems takareor med orientering A eller B och en solinstrålning på över 950 kWh/m
2
år har 

enligt solkartan en total solinstrålning på 115,8 GWh/år och en möjlig elproduktion på 17,4 GWh/år 

förutsatt en systemverkningsgrad på 15 %. Om endast takareor med en solinstrålning på över 

1000 kWh/m
2
år används blir den möjliga elproduktionen 12,4 GWh/år.  

3.3.3 SVENSKA BOSTÄDER 

I Svenska Bostäders fastighetsbestånd finns främst flerbostadshus, men även ett mindre antal lokaler 

och industribyggnader. Totalt finns 808 byggnader, med en total takarea om cirka 573 400 m
2
. De 

takareor som är lämpade för solceller enligt studerade kriterier presenteras i Tabell 6 nedan, med två 

olika solinstrålningsnivåer, samt olika orienteringar och byggnadstyper.  
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TABELL 6. TILLGÄNGLIGA TAKAREOR INOM SVENSKA BOSTÄDER, MED OLIKA INSTRÅLNINGSNIVÅER, 

BYGGNADSTYPER OCH ORIENTERINGAR 

 

 
Solinstrålning >950 kWh/m

2
år Solinstrålning >1000 kWh/m

2
år 

Orientering 
Flerbostadshus 

[m
2
] 

Lokaler 

[m
2
] 

Industrier 

[m
2
] 

Flerbostadshus 

[m
2
] 

Lokaler 

[m
2
] 

Industrier 

[m
2
] 

A 53 700 3 700 400 37 600 1 300 100 

A+B 115 700 11 400 1 400 83 300 4 400 900 

A+B+C 147 100 11 800 1 400 97 000 4 600 900 

 

Svenska Bostäder har en total takarea på 160 300 m
2
 som har solinstrålning över 950 kWh/m

2
år och 

orientering A, B eller C. Denna takarea är fördelad på 564 byggnader. Av dessa är 12 byggnader 

blåklassade enligt Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering och kan få svårt att få bygglov. Dessa 

utgör en takarea om cirka 6 500 m
2
 och 4 % av den totala takarean på 106 300 m

2
.  

Takareorna med orientering A eller B är bäst lämpade för solceller och bör användas i första hand. 

Svenska Bostäders takareor med orientering A eller B och en solinstrålning på över 950 kWh/m
2
år har 

enligt solkartan en total solinstrålning på 161,0 GWh/år och en möjlig elproduktion på 24,8 GWh/år 

förutsatt en systemverkningsgrad på 15 %. Om endast takareor med en solinstrålning på över 

1000 kWh/m
2
år används blir den möjliga elproduktionen 19,5 GWh/år.  

3.3.4 MICASA 

Micasa äger och förvaltar stadens omsorgsfastigheter, exempelvis vård- och omsorgsboenden (Micasa, 

2014). De 175 byggnaderna med en total takarea om cirka 184 500 m
2
 består av främst lokaler och 

flerbostadshus. De takareor inom Micasas fastighetsbestånd som är lämpade för solceller presenteras i 

Tabell 7 nedan, med olika nivåer av solinstrålning, byggnadsorienteringar och byggnadstyper.  

TABELL 7. TILLGÄNGLIGA TAKAREOR INOM MICASA, MED OLIKA INSTRÅLNINGSNIVÅER, BYGGNADSTYPER 

OCH ORIENTERINGAR 

 

 
Solinstrålning >950 kWh/m

2
år Solinstrålning >1000 kWh/m

2
år 

Orientering 
Flerbostadshus 

[m
2
] 

Lokaler  

[m
2
] 

Flerbostadshus 

[m
2
] 

Lokaler  

[m
2
] 

A 10 100 12 300 5 800 7 100 

A+B 14 500 19 300 8 000 11 700 

A+B+C 20 000 30 000 11 400 17 100 

 

Micasa har en takarea på 50 000 m
2
 med orientering A, B eller C och solinstrålning över 

950 kWh/m
2
år. Denna takarea är fördelad på 125 byggnader. Ingen av dessa byggnader är blåklassad 

enligt Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering. 

Takareorna med orientering A eller B är bäst lämpade för solceller och bör användas i första hand. 

Micasas takareor med orientering A eller B och en solinstrålning på över 950 kWh/m
2
år har enligt 

solkartan en total solinstrålning på 34,2 GWh/år och en möjlig elproduktion på 5,1 GWh/år förutsatt 

en systemverkningsgrad på 15 %. Om endast takareor med en solinstrålning på över 1000 kWh/m
2
år 

används blir den möjliga elproduktionen 3,0 GWh/år.  

3.3.5 SISAB 
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SISAB äger och förvaltar Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasier (SISAB, 2015). 

Fastigheterna består av främst lokaler, men även en liten andel flerbostadshus. SISAB har 971 

byggnader med en total takarea om cirka 778 600 m
2
. De takareor som uppfyller de studerade 

kriterierna för att vara lämpade för installation av solceller presenteras i Tabell 8 nedan, med olika 

instrålningsnivåer, orienteringar och byggnadstyper.  

TABELL 8. TILLGÄNGLIGA TAKAREOR INOM SISAB, MED OLIKA INSTRÅLNINGSNIVÅER, BYGGNADSTYPER OCH 

ORIENTERINGAR 

 

 
Solinstrålning >950 kWh/m

2
år Solinstrålning >1000 kWh/m

2
år 

Orientering 
Flerbostadshus 

[m
2
] 

Lokaler  

[m
2
] 

Flerbostadshus 

[m
2
] 

Lokaler  

[m
2
] 

A 3 400 69 700 1 700 40 000 

A+B 5 700 158 700 3 000 90 600 

A+B+C 8 500 205 700 3 900 109 600 

 

SISAB har en total takarea på 214 200 m
2
 som har solinstrålning över 950 kWh/m

2
år och orientering 

A, B eller C. Denna takarea är fördelad på 699 byggnader.Av dessa är 22 byggnader blåklassade enligt 

Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering och kan få svårt att få bygglov. Dessa utgör en takarea om 

cirka 10 500 m
2
 och 5 % av den totala takarean på 214 200 m

2
.  

Takareorna med orientering A eller B är bäst lämpade för solceller och bör användas i första hand. 

SISABs takareor med orientering A eller B och en solinstrålning på över 950 kWh/m
2
år har enligt 

solkartan en total solinstrålning på 168,2 GWh/år och en möjlig elproduktion på 25,2 GWh/år förutsatt 

en systemverkningsgrad på 15 %. Om endast takareor med en solinstrålning på över 1000 kWh/m
2
år 

används blir den möjliga elproduktionen 15,3 GWh/år.  

3.3.6 STOCKHOLM VATTEN 

Stockholm Vatten äger och har hand om pumpstationer, vattenreservoarer och ledningsnät för vatten 

och avlopp i Stockholm (Stockholm Vatten, 2011). Fastighetsbeståndet innehåller 19 lokaler och 

industribyggnader med en total takarea om cirka 17 400 m
2
. De takareor som enligt studerade kriterier 

är lämpade för installation av solceller presenteras i Tabell 9 nedan.  

TABELL 9. TILLGÄNGLIGA TAKAREOR INOM STOCKHOLM VATTEN, MED OLIKA INSTRÅLNINGSNIVÅER, 

BYGGNADSTYPER OCH ORIENTERINGAR 

 

 
Solinstrålning >950 kWh/m

2
år Solinstrålning >1000 kWh/m

2
år 

Orientering 
Lokaler 

[m
2
] 

Industrier  

[m
2
] 

Lokaler 

[m
2
] 

Industrier  

[m
2
] 

A 1 600 0 1 300 0 

A+B 4 400 3 900 1 700 500 

A+B+C 4 800 3 900 2 000 500 

 

Stockholm Vatten har en total takarea på 8 700 m
2
 som har solinstrålning över 950 kWh/m

2
år och 

orientering A, B eller C. Denna takarea är fördelad på 12 byggnader. Av dessa är 2 byggnader 

blåklassade enligt Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering och kan få svårt att få bygglov. Dessa 

utgör en takarea om cirka 500 m
2
 och 6 % av den totala takarean på 8 700 m

2
. 
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Takareorna med orientering A eller B är bäst lämpade för solceller och bör användas i första hand. 

Stockholm Vattens takareor med orientering A eller B och en solinstrålning på över 950 kWh/m
2
år har 

enligt solkartan en total solinstrålning på 8,2 GWh/år och en möjlig elproduktion på 1,2 GWh/år 

förutsatt en systemverkningsgrad på 15 %. Om endast takareor med en solinstrålning på över 

1000 kWh/m
2
år används blir den möjliga elproduktionen 0,3 GWh/år.  

3.3.7 FASTIGHETSKONTORET 

Fastighetskontoret har ett stort fastighetsbestånd om 961 byggnader med en total takarea på cirka 

818 900 m
2
. I fastighetsbeståndet ingår bland annat saluhallar, idrottsanläggningar och 

kulturbyggnader. De takareor som är lämpade för installation av solceller utifrån studerade kriterier 

presenteras i Tabell 10 nedan.  

 

 

TABELL 10. TILLGÄNGLIGA TAKAREOR INOM FASTIGHETSKONTORET, MED OLIKA INSTRÅLNINGSNIVÅER, 

BYGGNADSTYPER OCH ORIENTERINGAR 

 

 
Solinstrålning >950 kWh/m

2
år Solinstrålning >1000 kWh/m

2
år 

Orientering 
Flerbostadshus 

[m
2
] 

Lokaler 

[m
2
] 

Industrier 

[m
2
] 

Flerbostadshus 

[m
2
] 

Lokaler 

[m
2
] 

Industrier 

[m
2
] 

A 5 200 43 100 23 700 2 000 24 700 15 600 

A+B 8 800 96 600 64 300 4 800 52 500 28 400 

A+B+C 16 700 121 800 78 200 8 200 59 200 31 700 

 

Fastighetskontoret har en total takarea på 216 700 m
2
 som har solinstrålning över 950 kWh/m

2
år och 

orientering A, B eller C. Denna takarea är fördelad på 478 byggnader. Av dessa är 67 byggnader 

blåklassade enligt Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering och kan få svårt att få bygglov. Dessa 

utgör en takarea om cirka 31 500 m
2
 och 15 % av den totala takarean på 216 700 m

2
. 

Takareorna med orientering A eller B är bäst lämpade för solceller och bör användas i första hand. 

Fastighetskontorets takarea med orientering A eller B och en solinstrålning på över 950 kWh/m
2
år har 

enligt solkartan en total solinstrålning på 172,5 GWh/år och en möjlig elproduktion på 25,9 GWh/år 

förutsatt en systemverkningsgrad på 15 %. Om endast takareor med en solinstrålning på över 

1000 kWh/m
2
år används blir den möjliga elproduktionen 15,5 GWh/år.  

3.3.8 TOTALT FÖR SAMTLIGA FASTIGHETSÄGARE 

Genom de 7 fastighetsägarna förvaltar staden cirka 4500 byggnader, med en total takarea på över 3 

miljoner kvadratmeter. En sammanställning av de totala tillgängliga takareorna för installation av 

solceller presenteras i Tabell 11 nedan.  

TABELL 11. TOTALA TILLGÄNGLIGA TAKAREOR INOM STOCKHOLMS STAD, MED OLIKA INSTRÅLNINGSNIVÅER, 

BYGGNADSTYPER OCH ORIENTERINGAR 

 

 
Solinstrålning >950 kWh/m

2
år Solinstrålning >1000 kWh/m

2
år 

Orientering 
Flerbostadshus 

[m
2
] 

Lokaler 

[m
2
] 

Industrier 

[m
2
] 

Flerbostadshus 

[m
2
] 

Lokaler 

[m
2
] 

Industrier 

[m
2
] 

A 169 600 133 400 24 400 111 000 75 700 15 900 

A+B 331 100 298 800 70 400 227 600 165 000 30 400 
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A+B+C 458 700 385 600 85 800 284 400 197 700 33 800 

 

Stockholms stad har via sina fastighetsägare en total takarea på 930 100 m
2
 som har solinstrålning 

över 950 kWh/m
2
år och orientering A, B eller C. Denna takarea är fördelad på 2 945 byggnader. Av 

dessa är 118 byggnader blåklassade enligt Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering och kan få svårt 

att få bygglov. Dessa utgör en takarea om cirka 53 200 m
2
 och 6 % av den totala takarean på 

930 100 m
2
. För de flesta fastighetsägarna utgör de blåklassade byggnaderna 0-6 % av den lämpliga 

takarean, medan motsvarande andel för Fastighetskontoret är 15 %. Detta beror på att de har många 

kulturbyggnader i sitt fastighetsbestånd.  

Takareorna med orientering A eller B är bäst lämpade för solceller och bör användas i första hand. 

Stadens totala takarea med orientering A eller B presenteras i Tabell 12 nedan. Totalt finns en lämplig 

takarea på cirka 700 000 m
2
 med solinstrålning över 950 kWh/m

2
 år, samt en takarea på cirka 

400 000 m
2
 med solinstrålning över 1000 kWh/m

2
år. 

TABELL 12. TILLGÄNGLIGA TAKAREOR MED ORIENTERING A ELLER B MED OLIKA INSTRÅLNINGSNIVÅER, 

FÖRDELAT PÅ FASTIGHETSÄGARE 

 

 
Solinstrålning >950 kWh/m

2
år Solinstrålning >1000 kWh/m

2
år 

 Takarea [m
2
] Takarea [m

2
] 

Familjebostäder 83 000 54 800 

Stockholmshem 112 600 78 600 

Svenska Bostäder 128 500 88 600 

Micasa 33 800 19 700 

SISAB 164 400 93 600 

Stockholm Vatten 8 300 2 200 

Fastighetskontoret 169 700 85 700 

Totalt 700 300 423 200 

 

I Figur 4 nedan visas ett stapeldiagram över takareor med orientering A eller B (maximalt 60 graders 

avvikelse från söderläge) fördelat på de olika fastighetsägarna. Det är tydligt att SISAB och 

Fastighetskontoret har stora takareor lämpade för solceller, men att skillnaden blir mindre vid en högre 

instrålningsnivå. Stockholm Vatten har däremot väldigt lite takytor jämfört med de andra 

fastighetsägarna.  
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FIGUR 4. TAKAREOR MED ORIENTERING A OCH B, TVÅ SOLINSTRÅLNINGSNIVÅER OCH DESS FÖRDELNING 

MELLAN FASTIGHETSÄGARNA. 

3.4 POTENTIELL ELPRODUKTION 

På samma sätt som de takareor som är lämpade för installation av solceller har summerats, har även 

motsvarande summering gjorts för den solinstrålning som når dessa. Denna summering, som 

presenteras i Tabell 13 nedan, inkluderar endast de takareor som har en orientering inom kategori A 

eller B, med maximalt 60 graders avvikelse från söderläge. Den möjliga elproduktionen från dessa 

takareor beräknas med antagandet om 15 % systemverkningsgrad för solcellssystemet, vilket innebär 

att 15 % av solinstrålningen blir till el. Vid användning av takareor med solinstrålning över 

950 kWh/m
2
år är potentialen att producera cirka 110 GWh/år och vid användning av takareor med 

solinstrålning över 1000 kWh/m
2
år är potentialen cirka 75 GWh/år. 

TABELL 13. SOLINSTRÅLNING OCH MÖJLIG ELPRODUKTION FÖR LÄMPADE TAKAREOR MED ORIENTERING A 

ELLER B, FÖRUTSATT VERKNINGSGRAD 15 % 

 

 
Solinstrålning >950 kWh/m

2
år Solinstrålning >1000 kWh/m

2
år 

 
Solinstrålning 

[GWh/år] 

Möjlig 

elproduktion 

[GWh/år] 

Solinstrålning 

[GWh/år] 

Möjlig 

elproduktion 

[GWh/år] 

Familjebostäder 83,1 12,5 55,9 8,4 

Stockholmshem 115,8 17,4 82,8 12,4 

Svenska Bostäder 161,0 24,2 129,9 19,5 

Micasa 34,2 5,1 20,1 3,0 

SISAB 168,2 25,2 101,8 15,3 

Stockholm Vatten 8,2 1,2 2,3 0,3 

Fastighetskontoret 172,5 25,9 103,4 15,5 

Totalt 743,0 111,5 496,3 74,4 
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Stockholms stad använder årligen cirka 660 GWh elenergi per år (Stockholms Stadsledningskontor, 

2013). Detta innebär att cirka 17 % av stadens elanvändning kan bestå av solenergi om alla lämpade 

takareor med solinstrålning över 950 kWh/m
2
år används. Om däremot endast takareor med 

solinstrålning över 1000 kWh/m
2
år används, är det möjligt att producera cirka 11 % av stadens 

elanvändning om dessa beläggs med solceller.  

Den installerade effekten, takarean och antalet standardanläggningar som krävs för att stadens 

elförbrukning ska bestå av 1, 3, eller 5 % solcellsproducerad el presenteras i Tabell 14 nedan. För 

dessa beräkningar har flertalet antaganden gjorts. Solcellerna förutsätts ha en årsproduktion på 

900 kWh per installerad kW och varje installerad kW antas uppta en area om 7 m
2
 (Paradis, 2013). En 

standardanläggning antas använda en area om 200 m
2
, vilket motsvarar en effekt på cirka 28,5 kW. 

För att nå 5 % av stadens elförbrukning behövs en takarea på cirka 260 000 m
2
 beläggas med solceller, 

vilket motsvarar nästan 40 % av den takarea som har en solinstrålning på minst 950 kWh/m
2
år och är 

lämpad för solceller.  

TABELL 14. ELPRODUKTION, INSTALLERAD EFFEKT, TAKAREA OCH ANTALET STANDARDANLÄGGNINGAR SOM 

KRÄVS FÖR ATT PRODUCERA 1, 3 ELLER 5 % AV STADENS ELFÖRBRUKNING 

Scenario 
Elproduktion 

[GWh] 

Installerad 

effekt [kW] 

Takarea 

[m
2
] 

Antal 

standardanläggningar 

1 % 6,6 7 300 51 000 260 

3 % 19,8 22 000 154 000 770 

5 % 33 37 000 257 000 1 280 

 

3.5 YTTERLIGARE FAKTORER ATT TA HÄNSYN TILL VID VAL AV TAKAREOR 

Det finns ett antal ytterligare kriterier som kan begränsa takareorna som är lämpade för solceller, men 

som inte inkluderats i denna studie. Dessa kriterier beskrivs i detta avsnitt och kan ses som en 

rekommendation för vidare utvärdering och identifiering av lämpliga byggnader för installation av 

solceller.  

3.5.1 BYGGNADENS TAKLUTNING 

Även solcellernas lutning påverkar elproduktionen. I Stockholm är den optimala lutningen cirka 

40 grader för maximal årsproduktion. En lutning som avviker med 10 grader från optimal lutning ger 

en förlust på 1-2 % av årsproduktionen (Stridh & Hedström, 2011).  

3.5.2 TAKETS SKICK 

Takets skick och eventuellt renoveringsbehov måste tas hänsyn till när det gäller befintliga byggnader, 

då det påverkar möjligheterna att installera solceller (Stockholms Stadsledningskontor, 2013). Med 

tanke på solcellernas livslängd på cirka 30 år bör nödvändiga takrenoveringar göras innan 

solcellsanläggningen installeras (Paradis, 2013). Det är dessutom viktigt att taket är i tillräckligt bra 

skick för att klara av den extra last som en solcellsanläggning innebär.  

3.5.3 FASTIGHETENS EFFEKTBEHOV 

De enskilda byggnadernas energibehov kan begränsa dimensioneringen av solcellsanläggningen. Med 

den lagstiftning som gäller idag är det inte lönsamt att mata ut överskottsel på elnätet, vilket innebär 

att en solcellsanläggning bör dimensioneras utifrån byggnadens effektbehov sommartid. Detta kan 

begränsa anläggningens storlek då det inte är lönsamt att utnyttja hela den tillgängliga takarean 

(Paradis, 2013).  
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3.5.4 EVENTUELL LAGÄNDRING OM SKATT PÅ ENERGI 

Eftersom solcellsanläggningar saknar generator kan en producent i dagsläget ha en obegränsat stor 

solcellsanläggning utan att behöva betala energiskatt för den producerade elen. Detta gäller förutsatt 

att ägaren inte har andra elproduktionsanläggningar med en generatoreffekt över 99 kW och inte säljer 

någon el (Skatteverket, 2011). Inför budgetpropositionen år 2016 har det tagits fram ett förslag på 

ändring av lagen om skatt på energi, vilket förändrar förutsättningarna för solcellsanläggningar. 

Lagförslaget innebär att solcellsanläggningar är energiskattepliktiga om ägaren förfogar över solceller 

med en total installerad effekt på över 144 kWp (Finansdepartementet, 2015). Om detta lagförslag 

införs innebär det att fastighetsägare som installerar en total solcellsarea på cirka 1000 m
2
 blir skyldiga 

att betala energiskatt på 30 öre/kWh för den el som produceras.   

3.6 JÄMFÖRELSE MED TIDIGARE POTENTIALSTUDIE 

I potentialstudien som gjordes i december år 2013 beräknades den tillgängliga takarean med 

solinstrålning över 950 kWh/m
2
år till 1,8 miljoner m

2
 med en möjlig elproduktion på 243 GWh/år. 

Motsvarande takarea har i denna rapport reducerats till 700 000 m
2
 med en möjlig elproduktion på 

110 GWh/år. Takarean har därmed reducerats till cirka 40 % av den tidigare potentialstudien, medan 

den möjliga elproduktionen har drygt halverats. I detta avsnitt görs en utvärdering av vad skillnaden 

mellan de två studierna beror på.  

I potentialstudien från år 2013 inkluderas alla byggnader med en total takarea på minst 200 m
2
, utan 

hänsyn till solinstrålningen (Stockholms Stadsledningskontor, 2013). I denna studie inkluderas endast 

byggnader med en takarea på minst 200 m
2
 med en tillräcklig solinstrålning. Detta illustreras tydligare 

i Tabell 15 nedan. I den tidigare studien inkluderades Exempelbyggnad 1, då den har en total takarea 

på 426 m
2
. Eftersom Exempelbyggnad 1 endast har en takarea på 195 m

2
 med solinstrålning över 

950 kWh/m
2
år inkluderas den dock inte i denna studie. I denna studie inkluderas Exempelbyggnad 2 

endast för den ena instrålningsnivån, medan Exempelbyggnad 3 ingår i båda instrålningsnivåerna. På 

grund av denna skillnad i metod jämfört med den tidigare studien elimineras en takarea på 180 000 m
2
, 

då vissa byggnader har en total takarea på över 200 m
2
 men som inte har tillräckligt hög solinstrålning.  

TABELL 15. EXEMPEL PÅ BYGGNADER OCH TAKYTOR FÖR ATT BELYSA SKILLNADEN MELLAN DENNA OCH 

TIDIGARE STUDIE 

 
Total 

takarea [m
2
] 

Takarea med solinstrålning 

>950 kWh/m
2
år [m

2
] 

Takarea med solinstrålning 

>1000 kWh/m
2
år [m

2
] 

Exempelbyggnad 1 426 195 20 

Exempelbyggnad 2 794 236 75 

Exempelbyggnad 3 509 272 263 

 

I den tidigare solinventeringen reducerades takareorna med 10 % på grund av skuggning och hinder på 

tak (Stockholms Stadsledningskontor, 2013). I denna studie har takareorna reducerats med 36 % för 

lokaler, 32 % för flerbostadshus och 28 % för industrier. Denna reduktion som är betydligt större än i 

den tidigare inventeringen, medför att takarean reduceras med ytterligare 470 000 m
2
. 

I den tidigare studien togs inte hänsyn till plana tak och att solceller där placeras på ställningar på ett 

sådant sätt att solcellsarean blir betydligt mindre än den använda arean (Stockholms 

Stadsledningskontor, 2013). I denna studie har plana tak identifierats och dess takarea har minskats 

med hälften för att kunna jämföras med lutande tak. Detta medför att den tillgängliga takarean minskas 

med 200 000 m
2
 jämfört med den tidigare inventeringen.  
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Byggnadernas orientering är en faktor som inkluderats i denna studie men inte i den tidigare. Genom 

att byggnader med orientering som avviker mer än 60° från söderläge inte bedöms vara lämpliga för 

solceller i första hand, reduceras den tillgängliga takarean med ytterligare 230 000 m
2
. 

Skillnaderna mellan de två studierna sammanställs i Tabell 16 nedan. Startvärdet på 1 800 000 m
2
 är 

den takarea som bedömdes lämplig i den tidigare studien. Tabellen visar att de fyra faktorer som 

beskrivits ovan kan förklara skillnaden mellan den tidigare studien och de 700 000 m
2
 som bedöms 

som lämplig area i denna potentialstudie. En större reduktion av takarea på grund av skuggning och 

hinder på tak är den faktor som bidrar mest till skillnaden mellan studierna.  

TABELL 16. SKILLNADEN MELLAN TIDIGARE SOLINVENTERING OCH DENNA POTENTIALSTUDIE 

Startvärde 1 800 000 m
2
 

Takareans storlek -180 000 m
2 

Skuggning och hinder på tak -470 000 m
2
 

Plana tak -200 000 m
2
 

Orientering -230 000 m
2
 

Slutvärde 720 000 m
2
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4 SOLCELLSPOTENTIAL FÖR ETT URVAL AV 

FASTIGHETSKONTORETS BYGGNADER  

I detta kapitel görs en utvärdering av möjlig elproduktion från solceller för ett urval av 

Fastighetskontorets byggnader. Utifrån en lista på ett antal idrottsanläggningar och brandstationer görs 

en bedömning av vilka som är bäst lämpade för installation av solceller. Några av dessa väljs ut för en 

närmare undersökning med hjälp av simuleringsprogrammet PVsyst.  

4.1 METOD OCH MATERIAL 

En lista med intressanta byggnader fås från Fastighetskontoret. Denna består av sju brandstationer och 

26 idrottsanläggningar. Denna kompletteras med information om takareor och solinstrålning med hjälp 

av solkartan. Byggnadernas orientering hanteras på samma sätt som tidigare, där kategori A har en 

avvikelse på maximalt 30° från söderläge, kategori B har en avvikelse på mellan 30° och 60° och 

kategori C har en avvikelse på mellan 60° och 90°. Med hjälp av denna information skapas en 

prioriteringsordning för att sortera byggnaderna utifrån hur väl lämpade de är för solceller. En 

uppskattning av möjlig elproduktion görs för de bäst lämpade byggnaderna och tre av dem väljs ut för 

vidare utredning.  

För de tre utvalda byggnaderna används byggnadsritningar för att identifiera lämplig area för 

installation av solceller. Solcellerna placeras på ett sådant sätt att skuggning i största möjliga mån 

undviks. Utifrån den tillgängliga arean dimensioneras ett solcellssystem i simuleringsprogrammet 

PVsyst. Elproduktionen för denna solcellsanläggning simuleras och jämförs med byggnadernas 

elförbrukning, som fås från Idrottsförvaltningen. 

Simuleringsprogrammet PVsyst kan användas för att studera, dimensonera och analysera 

solcellssystem. En överblick över möjlig solcellsproduktion kan fås via verktyget ”preliminary 

design”. I detta fall används simuleringsmetoden ”project design” som är mer avancerad. I 

programmet specificeras ort, väderdata, solcellernas lutning och orientering, samt vilka solceller och 

växelriktare som används i systemet. Dessutom kan skuggningen studeras genom att bygga upp en 

3D-modell av byggnaden och den tänkta solcellsanläggningen. Beräkningarna tar hänsyn till albedo 

(markreflektion) och olika typer av förluster, exempelvis temperaturförluster och förluster i kablar 

(PVsyst, 2014).  

För samtliga anläggningar används solcellsmodulen JAM6 60-250/SI som är en monokristallin 

kiselsolcell med toppeffekt 250 W från JA Solar. Denna solcellsmodul är representativ för de solceller 

som installerades inom projektet Hållbara Järva. Växelriktare från Fronius, i serien IG Plus används 

för alla tre simulerade solcellsanläggningarna. Dessa har en maximal verkningsgrad på 96,2 %, vilket 

är bland de högsta tillgängliga på marknaden (Fronius, 2015). PVsysts inbyggda väderdata för 

Stockholm används för samtliga anläggningar. Albedovärdet 0,2 används för hela året, vilket är 

standard för urbana förhållanden (PVsyst, 2014).  

4.2 SOLCELLSPOTENTIAL FÖR IDROTTSANLÄGGNINGAR OCH BRANDSTATIONER 

För att utvärdera hur väl lämpade byggnaderna är för installation av solceller införs tre 

prioriteringsordningar. Prioriteringen baseras på byggnadernas orientering och hur stor takarea 

byggnaderna har som uppfyller de två olika instrålningsnivåerna. Ingen av byggnaderna är blåklassad 

enligt Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering. Prioritering 1 innebär att de är mycket väl lämpade 

och bör utredas vidare i första hand. Prioritering 2 kan utredas i nästa steg, medan prioritering 3 inte är 

särskilt lämpade. Kraven för de olika prioriteringsordningarna presenteras nedan.  
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1. Orientering A eller B 

Takarea över 200 m
2
 med solinstrålning över 1000 kWh/m

2
år 

2. Orientering A, B eller A/C (byggnader med vinkel) 

Takarea över 200 m
2
 med solinstrålning över 950 kWh/m

2
år 

3. De som inte uppfyller kraven för 1 eller 2 

I Bilaga 1 finns en tabell över samtliga studerade byggnader, dess takarea, orientering och prioritering. 

En av brandstationerna och tolv av idrottsanläggningarna uppfyller kraven för prioritering 1. För att ge 

en översiktlig bedömning av möjlig elproduktion görs först en reduktion av takarean och 

solinstrålningen med 40 %, på grund av skuggning och hinder på tak. Det är samma reduktionsfaktor 

som används för lokaler i kapitel 3. Solcellsanläggningens systemverkningsgrad antas vara 15 %. I 

Tabell 17 nedan visas uppskattad elproduktion för de byggnader som uppfyller kraven för prioritering 

1. För beräkningarna används endast den takarea som har en solinstrålning på över 1000 kWh/m
2
år. 

Den totala uppskattade elproduktionen för dessa byggnader är 1050 MWh/år. 

TABELL 17. UPPSKATTAD ELPRODUKTION FÖR BYGGNADER MED PRIORITERING 1 

Byggnad Uppskattad elproduktion [MWh/år] 

Östermalms brandstation 27 

Blackebergshallen 25 

Bredängs bad- och idrottshall 20 

Farsta sim- och idrottshall 149 

Gubbängshallen 62 

Hagsätrahallen 45 

Sjöstadshallen 68 

Spånga bad- och idrottshall 57 

Sätra IP 268 

Thorildshallen 36 

Vällingby sim- och idrottshall 18 

Västertorps sim- och idrottshall 50 

Åkeshovs sim- och idrottshall 225 

Totalt 1050 

 

4.3 NÄRMARE UTREDNING AV TRE IDROTTSANLÄGGNINGAR 

I dialog med Fastighetskontoret och Idrottsförvaltningen har Farsta sim- och idrottshall, 

Bredängshallen och Sätra IP valts ut för en närmare undersökning av möjlig elproduktion från 

solceller. Både i Farsta sim- och idrottshall och i Bredängshallen finns simbassänger, vilket innebär att 

vattenrening och ventilation måste vara igång konstant. På så sätt fås ett elbehov även sommartid och 

anläggningarna kan därmed vara väl lämpade för installation av solceller. Sätra IP består av bland 

annat en friidrottshall och en ishall, som även den har ett elbehov sommartid. 

4.3.1 FARSTA SIM- OCH IDROTTSHALL 

I Farsta sim- och idrottshall finns simhall, två idrottshallar, gym och flera gruppträningssalar 

(Stockholms stad, 2015). Taket är renoverat under åren 2013 och 2014. Byggnaden är orienterad mot 

sydöst (40°) och har en total takarea på 5 000 m
2
. I Figur 5 nedan visas Farsta sim- och idrottshall i 

solkartan och i Google maps satellitvy. 
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FIGUR 5. FARSTA SIM-OCH IDROTTSHALL I SOLKARTAN OCH I SATELLITVY. 

Takarean på Farsta sim- och idrottshall har flera möjliga placeringar av solcellsanläggningar. Det finns 

tre separata takareor som är lutade mot sydost och som har en hög solinstrålning, vilket kan ses i 

solkartan i Figur 5 ovan. I simuleringarna väljs två av dessa ut för placering av solceller. Den 

nordöstra takarean inkluderas inte, då delar av denna riskerar att skuggas av den mellersta delen av 

byggnaden som är något högre. Solcellsanläggningen delas upp i två separata anläggningar, del A på 

den sydöstra takarean och del B på den något högre takarean. Del B är en något mindre anläggning på 

grund av några utstickande delar på taket. Figur 6 nedan visar en 3D-modell av Farsta sim- och 

idrottshall med de simulerade solcellsanläggningarna.  

 

FIGUR 6. SOLCELLSANLÄGGNINGEN PÅ FARSTA SIM- OCH IDROTTSHALL I SIMULERINGSPROGRAMMET PVSYST. 

Solcellsanläggningen placeras i takets plan, med en lutning på 6°. De båda delarna består totalt av 265 

solcellsmoduler, en total modularea på 433 m
2 

och en installerad effekt på 66,3 kWp. Mer detaljerad 

information om den simulerade solcellsanläggningen finns i Bilaga 2. 

Den simulerade elproduktionen från solcellsanläggningen på Farsta sim- och idrottshall är cirka 

58 MWh/år. Den årliga elförbrukningen är cirka 1 370 MWh, vilket innebär att solcellsanläggningen 

producerar cirka 4 % av elförbrukningen på årsbasis. Sommarmånaderna maj, juni och juli har störst 

elproduktion. I juli är den simulerade elproduktionen cirka 9 500 kWh, medan förbrukningen är 

92 000 kWh. I juli månad kan därmed cirka 10 % av elförbrukningen täckas med den el som 
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produceras i solcellanläggningen. I Figur 7 nedan visas hur elförbrukningen och elproduktionen 

varierar över året.  

 

FIGUR 7. MÅNADSVIS ELPRODUKTION FRÅN SOLCELLSANLÄGGNINEN PÅ FARSTA SIM- OCH IDROTTSHALL. 

Information om elförbrukningen för ett genomsnittsdygn på timbasis har erhållits från 

Idrottsförvaltningen. Elförbrukningen varierar med de olika veckodagarna. Vardagarna har liknande 

variation i elförbrukningen, medan helgdagarna har en lite annorlunda förbrukningskurva. 

Elproduktionen på timbasis jämförs därför med en genomsnittlig onsdag och lördag. På onsdagar har 

anläggningen öppet 06:30-21:00, medan öppettiderna på lördagar är 08:30-15:00. Detta gäller dock 

inte sommartid, då anläggningen har öppet 06:30-10:00 och 15:00-20:00 på onsdagar och stängt på 

lördagar. Sommartiderna gäller 21 juni till 16 augusti. Elförbrukningen för en genomsnittlig onsdag 

och lördag visas i Figur 8 nedan, tillsammans med elproduktionen från solcellsanläggningen för en 

genomsnittlig dag i juli.  

 

FIGUR 8. ELFÖRBRUKNING OCH ELPRODUKTION FÖR FARSTA SIM- OCH IDROTTSHALL ETT 

GENOMSNITTSDYGN. 
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Figur 8 ovan visar att det för ett genomsnittsdygn inte sker någon överproduktion av el från 

solcellerna, vilket innebär att all producerad el kan användas direkt i byggnaden. Nattetid går 

elförbrukningen ner till minimalt cirka 30 kW, vilket kan antas vara den minsta förbrukning som 

anläggningen har då den är stängd. Elproduktionen för ett genomsnittsdygn i juli når maximalt strax 

över 30 kW, vilket innebär att det kan bli en viss överproduktion dagtid under sommaren, då 

anläggningen har stängt.  Anläggningen har ett teoretiskt max på 66,3 kW, vilket tyder på att det kan 

ske överproduktion när anläggningen producerar mer än genomsnittligt.  

4.3.2 BREDÄNGSHALLEN 

I Bredängshallen finns simbassäng, en liten idrottshall och flera motionsrum (Stockholms stad, 2015). 

Byggnaden är orienterad mot sydsydväst (15°) och har en total takarea på 1 660 m
2
. I Figur 9 nedan 

visas Bredängshallen i solkartan och i Google maps satellitvy. 

Byggnaden har framförallt två takareor som är möjliga placeringar av solceller. Som solkartan visar 

finns en takarea på 225 m
2
 som har en solinstrålning över 1000 kWh/m

2
år, vilket är takarean på den 

högre delen av byggnaden. Denna används därför för placering av solcellsanläggningen, vilket visas i 

Figur 10 nedan.  

 

FIGUR 10. SOLCELLSANLÄGGNINGEN PÅ BREDÄNGSHALLEN I SIMULERINGSPROGRAMMET PVSYST. 

FIGUR 9. BREDÄNGSHALLEN I SOLKARTAN OCH I SATELLITVY. 
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Solcellsanläggningen placeras i takets plan med 5° lutning. Den består av 84 solcellsmoduler med en 

total modularea på 137 m
2
 och en installerad effekt på 18,85 kWp. Mer detaljerad information om den 

simulerade solcellsanläggningen finns i Bilaga 2. 

Elproduktionen för solcellsanläggningen på Bredängshallen är enligt simuleringarna 18 MWh/år. Den 

årliga elförbrukningen är cirka 330 MWh, vilket innebär att solcellsanläggningen kan producera cirka 

5 % av årsförbrukningen. I juli månad är den simulerade elproduktionen cirka 3 000 kWh, medan 

elförbrukningen är cirka 22 000 kWh. I juli kan därmed cirka 14 % av elförbrukningen täckas med den 

el som produceras i solcellanläggningen. I Figur 11 nedan visas hur elproduktionen och 

elförbrukningen för Bredängshallen varierar över året.  

 

FIGUR 11. MÅNADSVIS ELPRODUKTION FRÅN SOLCELLSANLÄGGNINEN PÅ BREDÄNGSHALLEN. 

Även för Bredängshallen jämförs elproduktionen med den genomsnittliga elförbrukningen på 

onsdagar och lördagar. Simhallen har normalt öppet 06:30-21.00 på onsdagar och 10:00-16:00 på 

lördagar. Det finns ingen information om eventuella sommaröppettider. Elförbrukningen för en 

genomsnittlig onsdag och lördag visas i Figur 12 nedan, tillsammans med elproduktionen från 

solcellsanläggningen en genomsnittlig dag i juli.  
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FIGUR 12. ELFÖRBRUKNING OCH ELPRODUKTION FÖR BREDÄNGSHALLEN ETT GENOMSNITTSDYGN. 

Enligt Figur 12 sker det normalt ingen överproduktion av el från solcellerna, vilket innebär att all el 

som produceras kan användas direkt i byggnaden. Då anläggningen har stängt nattetid går 

effektbehovet ner till cirka 60 kW, medan solcellsanläggningen som högst cirka 10 kW under en 

genomsnittsdag i juli. Anläggningens teoretiska maxeffekt är 18,85 kW, vilket innebär att det inte sker 

någon överproduktion när anläggningen eventuellt har stängt sommartid.  

4.3.3 SÄTRA IP 

Sätra IP består av en friidrottshall och en ishall (Stockholms stad, 2015). Friidrottshallen har ett tak 

nästan utan plana ytor, vilket försvårar installationen av solceller. På grund av detta har endast Sätra 

ishall studerats. Byggnaden har en orientering mot sydväst (35°) och har en total takarea på 3 180 m
2
. I 

Figur 13 nedan visas Sätra ishall i solkartan och i Google maps satellitvy. 
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FIGUR 13. SÄTRA ISHALL I SOLKARTAN OCH I SATELLITVY. 
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Sätra ishall har en takarea på cirka 1500 m
2
 med solinstrålning över 1000 kWh/m

2
år. En del av denna 

används för placering av solceller. För att undvika skuggning från närliggande byggnader och träd 

placeras anläggningen på övre delen av taket.  

 

FIGUR 14. SOLCELLSANLÄGGNINGEN PÅ SÄTRA ISHALL I SIMULERINGSPROGRAMMET PVSYST. 

Solcellsanläggningen placeras i takets plan med 14° lutning och består av 143 moduler med en 

modularea på 234 m
2
 och en installerad effekt på 32,1 kWp. Mer detaljerad information om 

solcellanläggningen finns i Bilaga 2.  

Simuleringen visar att elproduktionen på solcellsanläggningen på Bredängshallen blir cirka 

33 MWh/år. Den årliga elförbrukningen är cirka 520 MWh, vilket innebär att solcellsanläggningen 

producerar cirka 6 % av årsförbrukningen. I juli månad är den simulerade elproduktionen cirka 

5 200 kWh, medan elförbrukningen är cirka 12 800 kWh. I juli kan därmed cirka 40 % av 

elförbrukningen täckas av den el som produceras i solcellsanläggningen. I Figur 15 nedan visas hur 

elproduktionen och elförbrukningen varierar över året.  

 

FIGUR 15. MÅNADSVIS ELPRODUKTION FRÅN SOLCELLSANLÄGGNINGEN PÅ SÄTRA ISHALL. 
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Elförbrukningen på timbasis är i dagsläget inte tillgänglig för Sätra ishall. I Figur 16 nedan visas 

därför endast elproduktionen en genomsnittlig dag i juli, som når maximalt cirka 17 kW. Det lägsta 

effektbehovet i Farsta sim- och idrottshall och Bredängshallen är 30 kW respektive 60 kW och jämfört 

med dessa borde det inte bli någon betydande överproduktion för Sätra ishall. De har dock andra typer 

av verksamheter, vilket gör det svårt att förutsäga det lägsta effektbehovet i ishallen. I juli når 

elproduktionen 40 % av elförbrukningen för Sätra ishall, medan motsvarande andel för Farsta sim- och 

idrottshall och Bredängshallen är 10 % respektive 14 %. Detta tyder på att solcellsanläggningen på 

Sätra ishall har en större risk för överproduktion jämfört med de andra två anläggningarna.   

 

FIGUR 16. GENOMSNITTLIG ELPRODUKTION I JULI MÅNAD FÖR SOLCELLANLÄGGNINGEN PÅ SÄTRA ISHALL. 
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5 JÄMFÖRELSE AV BEFINTLIGA SOLCELLSANLÄGGNINGAR OCH 

SOLKARTAN 

Syftet med detta kapitel är att utvärdera befintliga solcellanläggningar uppförda inom projektet 

Hållbara Järva och jämföra med den uppskattade tillgängliga takarean från solkartan. På så sätt fås en 

värdering av hur väl solkartan speglar de faktiska installationer som har skett och hur dessa resultat 

kan användas för att bättre uppskatta möjlig produktion från framtida solcellsanläggningar med hjälp 

av solkartan. En utvärdering görs av hur stor del av den area som enligt solkartan betraktas som 

tillgänglig som används för befintliga anläggningar. Den använda arean och förväntad produktion 

jämförs dessutom med byggnadens totala takarea för att ge en uppskattning som kan användas där det 

inte finns någon solkarta.  

Projektet Hållbara Järva genomfördes år 2010 till 2014 med målet att bli en förebild för hållbar 

upprustning av miljonprogramsområden. Projektet innehåller energieffektvisering och renovering, 

hållbara transporter och en satsning på solceller. Totalt installerades drygt 10 000 kvadratmeter 

solceller som beräknas generera 1,3 GWh el per år (Stockholms stad, 2014b). De flesta anläggningar 

består av kristallina solcellsmoduler, medan anläggningen på Kuddbygränd 10 har högeffektiva 

monokristallina solcellsmoduler med 20 % modulverkningsgrad (Paradis, 2014). 

5.1 METOD OCH MATERIAL 

Information om fem solcellsanläggningar fås från rapporten Utvärdering av produktion från 

solcellsanläggningar i Solstaden Järva (Paradis, 2014) samt webbplatsen Soldata Stockholm (Soldata 

Stockholm, 2015). Från solkartan fås information kring byggnadernas totala takarea och takarea med 

solinstrålning över 950 kWh/m
2
år. De studerade anläggningarna är Oslogatan 10, Trondheimsgatan 10 

och Bergengatan 27 i Husby, samt Stavbygränd 1-19 och Askebykroken 26 i Rinkeby.  

Kiselsolcellen JAM6 60 250-270 från Ja Solar är representativ för de flesta solceller som har 

installerats inom projektet Hållbara Järva. Denna har en toppeffekt på 250 W och en modularea på 

1,64 m
2
 (Ja Solar, 2015). Solcellens modulverkningsgrad är den högsta teoretiskt möjliga 

produktionen. Denna beräknas som toppeffekten vid Standard Test Conditions (STC) dividerat på 

modulens area. STC innebär en solinstrålning på 1000 W/m
2
, temperatur på 25 ⁰C och ett solspektrum 

på AM 1,5 (Solelprogrammet, 2014b). För kiselsolcellen JAM6 60 250-270 innebär detta en 

modulverkningsgrad på 15,2 %.  

På grund av exempelvis temperaturförluster, förluster i kablar och växelriktarnas verkningsgrad är det 

inte möjligt att nå en produktion som motsvarar solcellens modulverkningsgrad. Därför införs 

”Performance ratio” som är ett mått på anläggningarnas prestanda och motsvarar produktion per 

teoretisk möjlig produktion. Detta är ett kvalitetsmått på installationen som är oberoende av 

anläggningens lokalisering, lutning eller riktning eftersom den tar hänsyn till en referensmätning på 

solinstrålningen på den aktuella platsen. Performance ratio bör ha ett värde på 80-95 procent av 

teoretiskt maximum som är solcellens modulverkningsgrad (Paradis, 2014).  

5.2 OSLOGATAN 10, HUSBY 

På Oslogatan 10 i Husby finns en 210 kvadratmeter stor solcellsanläggning med installerad effekt 

28 kWp (Soldata Stockholm, 2015). Anläggningen är riktad mot sydväst med en lutning på 16 grader 

(Paradis, 2014). I Figur 17 nedan visas solkartan med Oslogatan 10.  
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FIGUR 17. OSLOGATAN 10 I STOCKHOLMS SOLKARTA (STOCKHOLMS STAD, 2014A). 

I Tabell 18 nedan sammanställs de olika takareorna för byggnaden och solcellsanläggningen. Den 

effektiva arean är solcellsmodulens area gånger antal moduler. 

TABELL 18. TAKAREOR FÖR OSLOGATAN 10 

Total takarea 465 m
2
 

Takarea >950 kWh/m
2
år 225 m

2 

Använd area 210 m
2
 

Effektiv area 184 m
2
 

 

Den använda arean utgör 93 % av arean med solinstrålning över 950 kWh/m
2
år enligt solkartan, 

medan den effektiva arean motsvarar 82 % av samma area. Den effektiva arean utgör 40 % av 

byggnadens totala takarea. Förväntad årlig produktion för anläggningen är 24 000 kWh (Paradis, 

2014). Detta motsvarar cirka 13 % av den solinstrålning som träffar anläggningens effektiva area och 

cirka 10 % av den totala solinstrålningen på takarean med solinstrålning över 950 kWh/m
2
år. 

5.3 TRONDHEIMSGATAN 10, HUSBY 

På Trondheimsgatan 10 i Husby finns en 230 kvadratmeter stor solcellsanläggning med installerad 

effekt 28,4 kWp (Soldata Stockholm, 2015). Denna anläggning har en lutning på 15 grader och är 

riktad mot sydväst (Paradis, 2014). I Figur 18 nedan visas ett utsnitt ur solkartan med 

Trondheimsgatan 10.  
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FIGUR 18. TRONDHEIMSGATAN 10 I STOCKHOLMS SOLKARTA (STOCKHOLMS STAD, 2014A). 

I Tabell 19 nedan sammanställs takareorna för byggnaden och solcellsanläggningen på 

Trondheimsgatan 10. Den effektiva arean är solcellsmodulens area gånger antal moduler. 

TABELL 19. TAKAREOR FÖR TRONDHEIMSGATAN 10 

Total takarea 501 m
2
 

Takarea >950 kWh/m
2
år 443 m

2 

Använd area 230 m
2
 

Effektiv area 186 m
2
 

 

I denna solcellsanläggning utgör den använda arean 52 % och den effektiva arean 42 % av den totala 

arean med solinstrålning över 950 kWh/m
2
år enligt solkartan. Den effektiva arean utgör 37 % av 

byggnadens totala takarea. Förväntad årlig produktion för anläggningen är 25 000 kWh (Paradis, 

2014). Detta motsvarar cirka 13 % av solinstrålningen som träffar anläggningens effektiva area och 

cirka 6 % av den totala solinstrålningen på takarean med solinstrålning över 950 kWh/m
2
år. 

5.4 BERGENGATAN 27, HUSBY 

På Bergengatan 27 i Husby finns en solcellsanläggning på 150 kvadratmeter med installerad effekt på 

20 kWp (Soldata Stockholm, 2015). Denna anläggning är riktad mot sydost och har en lutning på 

14 grader (Paradis, 2014). Figur 19 nedan visar Bergengatan 27 i solkartan.  
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FIGUR 19. BERGENGATAN 27 I STOCKHOLMS SOLKARTA (STOCKHOLMS STAD, 2014A). 

I Tabell 20 nedan sammanställs byggnadens och solcellsanläggningens areor. Den effektiva arean är 

solcellsmodulens area gånger antal moduler. 

TABELL 20. TAKAREOR FÖR BERGENGATAN 27 

Total takarea 538 m
2
 

Takarea >950 kWh/m
2
år 232 m

2 

Använd area 150 m
2
 

Effektiv area 131 m
2
 

 

I denna solcellsanläggning utgör den använda arean 65 % och den effektiva arean 56 % av takarean 

med solinstrålning över 950 kWh/m
2
år enligt solkartan. Den effektiva arean utgör 24 % av 

byggnadens totala takarea. Förväntad årlig produktion för anläggningen är 17 600 kWh (Paradis, 

2014). Detta motsvarar cirka 14 % av solinstrålningen som träffar anläggningens effektiva area och 

cirka 8 % av den totala solinstrålningen på takarean med solinstrålning över 950 kWh/m
2
år. 

5.5 STAVBYGRÄND 1-19, RINKEBY 

På Stavbygränd 1-19 i Rinkeby finns en 326 kvadratmeter stor solcellsanläggning med en installerad 

effekt på 43,4 kWp (Soldata Stockholm, 2015). Anläggningen har en lutning på 14 grader och är riktad 

mot sydväst (Paradis, 2014). Figur 20 nedan visar Stavbygränd 1-19 i solkartan.  
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FIGUR 20. STAVBYGRÄND 1-19 I STOCKHOLMS SOLKARTA (STOCKHOLMS STAD, 2014A). 

I Tabell 21 nedan sammanställs byggnadens och solcellsanläggningens areor. Den effektiva arean är 

solcellsmodulens area gånger antal moduler.  

TABELL 21. TAKAREOR FÖR STAVBYGRÄND 1-19 

Total takarea 1 680 m
2
 

Takarea >950 kWh/m
2
år 782 m

2
 

Använd area 326 m
2 

Effektiv area 283 m
2
 

 

I denna solcellsanläggning utgör den använda arean 42 % och den effektiva arean 36 % av takarean 

med solinstrålning över 950 kWh/m
2
år enligt solkartan. Den effektiva arean utgör 17 % av 

byggnadens totala takarea. Förväntad årlig produktion för anläggningen är 39 000 kWh (Paradis, 

2014). Detta motsvarar cirka 13 % av solinstrålningen som träffar anläggningens effektiva area och 

cirka 5 % av den totala solinstrålningen på takarean med solinstrålning över 950 kWh/m
2
år. 

5.6 ASKEBYKROKEN 26, RINKEBY 

På Askebykroken 26 i Rinkeby finns en 143 kvadratmeter stor solcellsanläggning med en installerad 

effekt på 19,1 kWp (Soldata Stockholm, 2015). Anläggningen är riktad mot sydväst och har en lutning 

på 18 grader (Paradis, 2014). Figur 21 nedan visar Askebykroken 26 i solkartan.  
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FIGUR 21. ASKEBYKROKEN 26 I STOCKHOLMS SOLKARTA (STOCKHOLMS STAD, 2014A). 

I Tabell 22 nedan sammanställs areor för byggnaden och solcellsanläggningen på Askebykroken 26. 

Den effektiva arean är solcellsmodulens area gånger antal moduler. 

TABELL 22. TAKAREOR FÖR ASKEBYKROKEN 26 

Total takarea 767 m
2
 

Takarea >950 kWh/m
2
år 402 m

2
 

Använd area 143 m
2
 

Effektiv area 124 m
2
 

 

I denna solcellsanläggning utgör den använda arean 36 % och den effektiva arean 31 % av takarean 

med solinstrålning över 950 kWh/m
2
år enligt solkartan. Den effektiva arean utgör 16 % av 

byggnadens totala takarea. Förväntad årlig produktion för anläggningen är 17 000 kWh (Paradis, 

2014). Detta motsvarar cirka 13 % av den solinstrålning som träffar anläggningens effektiva area och 

cirka 4 % av den totala solinstrålningen på takarean med solinstrålning över 950 kWh/m
2
år. 

5.7 RESULTAT 

För de fem studerade anläggningarna finns en stor variation i hur stor andel av takarean som används 

för installation av solceller.  Anläggningen på Oslogatan 10 utmärker sig jämfört med de andra, då den 

använder en stor del av den area som betraktas som tillgänglig enligt solkartan. Det kan vara många 

olika faktorer som påverkar hur stor anläggning som byggs, exempelvis budget och byggnadens 

elbehov. Det är därmed inte säkert att skillnaden mellan solcellsanläggningarnas area och den 

tillgängliga arean enligt solkartan beror på solkartans begränsningar. En sammanställning av resultatet 

presenteras i Tabell 23 nedan. 
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TABELL 23. SAMMANSTÄLLNING AV JÄMFÖRELSE MELLAN BEFINTLIGA ANLÄGGNINGAR OCH SOLKARTAN 

Anläggning 

Effektiv area jämfört med 

takarea med solinstrålning 

>950 kWh/m
2
år [%] 

Effektiv area 

jämfört med 

total takarea [%] 

Förväntad årsproduktion 

i förhållande till total 

takarea [kWh/m
2
] 

Oslogatan 10 82 40 52 

Trondheimsgatan 10 42 37 50 

Bergengatan 27 56 24 33 

Stavbygränd 1-19 36 17 23 

Askebykroken 26 31 16 22 

Genomsnitt 49 27 36 

 

Solcellernas effektiva area utgör i genomsnitt 49 % av takarean med solinstråkning över 

950 kWh/m
2
år enligt solkartan. Detta motsvarar i genomsnitt 27 % av den totala takarean. Den 

förväntade årsproduktionen i förhållande till den totala takarean är cirka 20 till 50 kWh/m
2
, med 

genomsnittet 36 kWh/m
2
 vilket kan användas som en uppskattning i de områden där det inte finns en 

solkarta. Förväntad årsproduktion motsvarar cirka 13 % av den solinstrålning som träffar 

anläggningens effektiva area. Detta motsvarar en Performance ratio på cirka 85 %, vilket innebär att 

det på grund av exempelvis temperaturförluster och förluster i kablar är möjligt att nå cirka 85 % av 

solcellernas modulverkningsgrad på 15,2 %. Förväntad årsproduktion motsvarar cirka 4-10 % av 

solinstrålningen som träffar takarean med solinstrålning över 950 kWh/m
2
år, med genomsnittet 7 %.  
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6 UTVÄRDERING AV SOLCELLERS KLIMATPÅVERKAN  

I samband med stadens satsning på solceller har det uppkommit frågetecken kring hur egenproducerad 

el kan jämföras med upphandling av miljömärkt el ur ett klimatpåverkansperspektiv. Enligt delmål 3.2 

i Stockholms stads miljöprogram 2012-2015 ska upphandlad el i stadens egna verksamheter uppfylla 

kraven för miljömärkning, det vill säga att Miljöstyrningsrådets föreskrifter motsvarande nivå 2-3 

(Stockholms stad, 2012). I detta kapitel behandlas därför solcellers klimatpåverkan ur ett 

livscykelperspektiv, med fokus på utsläpp av växthusgaser. Dessutom beskrivs metoder för 

miljövärdering av el, ursprungsmärkt el och Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier, för att få en 

bakgrund till hur egenproducerad solcellsel kan värderas. 

6.1 METOD OCH MATERIAL 

Detta avsnitt genomförs som en litteraturstudie, med vetenskapliga rapporter som främsta 

informationskälla. Livscykelanalyser används för bedömning av klimatpåverkan för solceller samt för 

den el som Stockholms stad köper idag.   

Livscykelanalyser inkluderar både direkt och indirekt klimatpåverkan under systemets hela livstid, det 

vill säga allt från materialutvinning till nedmontering och hantering av restprodukter (Darling et al., 

2014). Resultaten varierar mellan olika livscykelanalyser, beroende på bland annat vilken teknik som 

studeras, geografiskt läge, metod och antaganden. Metoden för genomförandet av livscykelanalyser 

har utvecklats under de senaste årtiondena och för att harmonisera systemet finns nu standarder för hur 

en livscykelanalys ska genomföras. Vissa metodologiska utmaningar återstår och det är viktigt att ta 

hänsyn till variationen när olika livscykelanalyser jämförs med varandra (IPCC, 2012). 

6.2 MILJÖVÄRDERING AV EL 

Vid analys av miljöeffekterna av elanvändning är resultaten beroende på vilken metod och 

angreppssätt som används. Det finns många metoder för miljövärdering av el, men i dagsläget finns 

ingen standard för hur detta bör göras på bästa sätt (Byman et al., 2009). Sköldberg et al. (2006) har 

identifierat åtta olika metoder för miljövärdering av el. Det är inte självklart vilken av dessa metoder 

som ska användas, utan det beror på bland annat vilken typ av förändring som ska analyseras och 

tidsperspektivet för denna (Elforsk, 2008). Eftersom det finns en mängd olika produktionskällor i 

elsystemet är det svårt att skapa sig en bild av miljöpåverkan från förändringar i elproduktion. 

Produktionen varierar med tiden, beroende på exempelvis effektbehov, bränslepriser, styrmedel och 

väderlek (Elforsk, 2008).  

Vid utvärdering av en förändrad elanvändning bör en konsekvensanalys genomföras (Byman et al., 

2009). Den elproduktion som påverkas av förändringen kallas för marginalel och motsvarar den el 

som produceras i det kraftverk som är dyrast att använda. I takt med att elanvändningen varierar under 

året varierar även vilka kraftslag som används för elproduktion och därmed vilken el som kan 

betraktas som marginalel. Dessutom kan detta variera från år till år, exempelvis beroende på 

vattentillgången i vattenmagasinen (Elforsk, 2008). Det är svårt att fastställa vad marginalelen består 

av (Sköldberg et al., 2006).  

Begreppet medelel innebär att elen fördelas enligt sammansättningen av olika kraftkällor i det totala 

systemet (Sköldberg et al., 2006). Statistik används för att beräkna genomsnittliga utsläpp från 

elsystemet (Elforsk, 2008). Vid användning av medelel måste en systemgräns väljas, det vill säga om 

det är elsystemet i Sverige, Norden eller Europa som bör studeras (Sköldberg et al., 2006). Valet av 

systemgräns är avgörande för det resultat som fås (Elforsk, 2008). Miljövärdering med hjälp av 
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medelel beskriver inte hur stor förändringen av utsläppen blir och bör därför inte användas i 

beslutssituationer. Detta eftersom förändringen inte påverkar alla olika elproduktionsmetoder på 

samma sätt (Byman et al., 2009). 

I Tabell 24 nedan redovisas utsläpp av växthusgaser för miljövärdering med hjälp av marginal- och 

medelel. Växthusgasutsläppen för marginalel baseras på modellsimuleringar och visar att dessa kan 

variera mycket från år till år. Det är även tydligt att utsläppen från medelel beror på vilken 

systemgräns som används (Elforsk, 2008).  

TABELL 24. UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER FÖR OLIKA METODER FÖR MILJÖVÄRDERING (ELFORSK, 2008) 

 
Utsläpp av växthusgaser 

[g CO2-ekv/kWh] 

Marginalel, år med låga utsläpp 400 

Marginalel, år med höga utsläpp 750 

Medelel, Sverige år 2005 10 

Medelel, Norden år 2005 58 

Medelel, EU(25) år 2005 415 

 

Ytterligare en metod för miljövärdering av el är så kallad avtalsrelaterad värdering. Vid denna metod 

utgår värderingen från elens sammansättning utifrån elavtalet. Exempelvis kan egenskaperna för 

vindkraftsel eller el märkt med Bra Miljöval användas i analysen (Sköldberg et al., 2006).  

6.3 MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER 

Miljöstyrningsrådet ägs gemensamt av Miljödepartementet, Svenskt näringsliv och Sveriges 

kommuner och landsting. Det fungerar som ett expertorgan som ska stödja offentliga upphandlare och 

underlätta för organisationer att ställa sociala krav och miljökrav vid upphandling av produkter och 

tjänster (Miljöstyrningsrådet, 2013).  

År 2007 startade Miljöstyrningsrådet ett arbete med att ta fram kriterier för att främja förnybar 

elproduktion, vilket resulterade i ett kriteriedokument som antogs år 2008. Vid arbetet med att ta fram 

kriterierna studerades bland annat livscykelanalyser för olika energikällor. Kriterierna för upphandling 

av el inkluderar endast kommersiellt tillgänglig förnybar elproduktion i Sverige, vilket gäller el från 

vattenkraft, vindkraft och biokraft. Solceller ansågs vid den tidpunkten inte vara kommersiellt 

tillgänglig i Sverige. Eftersom EU:s definitioner på förnybara energikällor används, inkluderas inte 

elproduktion från torv, trots att detta i Sverige definieras som ett långsamt förnybart biobränsle 

(Miljöstyrningsrådet, 2013). 

Elkriterierna innehåller idag tre nivåer: baskrav, avancerade krav och spjutspetskrav, där samtliga 

gäller för förnybara energikällor. Baskravet innebär endast att elen ska komma från förnybara källor. I 

det avancerade kravet finns möjligheten att definiera vilken energikälla elen ska komma ifrån, 

exempelvis vindkraftsel, eller att definiera en specifik mix av olika förnybara energikällor. 

Spjutspetskravet innebär förnybar el från det miljöbästa segmentet av vattenkraft eller biokraft, vilket 

ställer ytterligare miljökrav på elproduktionen. Dessa sammanfaller med en del av de kriterier som 

ingår i Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval (Miljöstyrningsrådet, 2013).  

6.4 URSPRUNGSMÄRKT EL 

Sedan 1 juli år 2013 innehåller ellagen ett krav på att all el ska ursprungsmärkas. Detta innebär att alla 

elleverantörer och elhandlare ska visa elens ursprung och elproduktionens miljöpåverkan. Som 
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grundkrav ska elen redovisas i kategorierna fossila energikällor, kärnkraft eller förnybar energi. Det 

finns inget lagkrav på en ytterligare indelning. Lagen om ursprungsgarantier innebär att en elhandlare 

som säljer förnybar el måste köpa motsvarande ursprungsgarantier för förnybar el. Samtidigt minskar 

andelen förnybar el i residualmixen, som innehåller de elleveranser och produktionsformer som inte 

har sålts med ursprungsgarantier (Miljöstyrningsrådet, 2013).  

Inköp av produktionsspecifik el påverkar inte vilken el som kunden fysiskt får via elnätet. Vanligtvis 

produceras denna el oavsett om kunden valt att köpa produktionsspecifik el eller inte. Därmed ger det 

inte någon kortsiktig förbättring i miljön eller påverkan på hur elsystemet utvecklas (Byman et al., 

2009). Detta gäller dock inte för el som märkts med Bra Miljöval, eftersom Naturskyddsföreningen 

ställt extra krav på denna. Vid köp av el märkt med Bra Miljöval ingår avsättning i miljöfondsprojekt 

för vattenkraft, energieffektiviseringsåtgärder och avsättning i investeringsfond för förnybar el 

(Byman et al., 2009).  

6.5 KLIMATPÅVERKAN FRÅN SOLCELLER  

Solcellssystem har inga utsläpp under drift (Darling et al., 2014). Merparten av solcellernas 

miljöpåverkan uppstår vid råvaruutvinning och tillverkning, framför allt via den energi som används 

vid dessa processer (Miljöstyrningsrådet, 2013). Kisel som används i solceller utvinns ur kvartssand 

med hjälp av en ljusbågsugn. Kislet renas innan processen att framställa solceller fortsätter med 

kristallering av kisel, skivning av kiselstavar och celltillverkning (Davidsson et al., 2012). I de flesta 

livscykelanalyser för solceller antas energin vid råvaruutvinning och tillverkning komma från fossila 

energikällor som olja och kol, vilket utgör den största delen av processens utsläpp av växthusgaser 

(Miljöstyrningsrådet, 2013).  

The National Renewable Energy Laboratory (NREL) har gjort en omfattande sammanställning av 

livscykelanalyser som publicerats sedan år 1980. De livscykelanalyser som ansågs ha tillräckligt hög 

kvalitet samlades i en databas och utifrån denna har The Intergovernmental Panel on Climate Change 

(IPCC) sammanställt klimatpåverkan för bland annat solceller. Dessa redovisas i utsläpp av 

växthusgaser i form av koldioxidekvivalenter. Flera olika solcellstekniker har studerats, bland annat 

mono- och polykristallina kiselsolceller. Totalt har 124 olika livscykelanalyser sammanställts för 

solceller. Analysen för monokristallina kiselsolceller baseras på 30 olika livscykelanalyser medan 

analysen för polykristallina kiselsolceller baseras på 56 olika livscykelanalyser (IPCC, 2012). 

Resultaten från IPCC:s sammanställning visas i Tabell 25 nedan. 25:e percentilen betyder att 25 % av 

resultaten har ett lägre värde, medan 75:e percentilen betyder att 75 % av resultaten har ett lägre värde. 

Sammanställningen för alla 124 tekniker visar att hälften av livscykelanalyserna når värden på 29 till 

80 g CO2-ekv/kWh, med ett medianvärde på 46 g CO2-ekv/kWh. Livscykelanalyserna för 

monokristallina kiselsolceller visar på något högre utsläpp av växthusgaser jämfört med de för 

polykristallina kiselsolceller.  

TABELL 25. VÄXTHUSGASUTSLÄPP FÖR SOLCELLSTEKNIKER (IPCC, 2012) 

 
Alla tekniker 

[g CO2-ekv/kWh] 

Monokristallint kisel 

[g CO2-ekv/kWh] 

Polykristallint kisel 

[g CO2-ekv/kWh] 

Minimum 5 31 11 

25:e percentilen 29 44 38 

Median 46 72 56 

75:e percentilen 80 112 85 

Maximum 217 217 217 
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Även Fthenakis et al. (2011) har gjort en sammanställning av publicerade livscykelanalyser för 

solceller. Nästan 400 studier genomgick en första kvalitetsgranskning där de som saknade viktiga 

livsstadier, publicerades före år 1980 eller som inte innehöll tillräcklig dokumentation sorterades bort. 

Detta resulterade i 158 livscykelanalyser som studerades ytterligare utifrån deras kvalitet, transparens 

och relevans. För kristallina solceller (c-Si) återstod 41 studier, medan 5 studier för tunnfilmssolceller 

(a-Si, CdTe och CIGS) ansågs uppfylla kraven på kvalitet. För dessa genomfördes en harmonisering 

utifrån verkningsgrad, solinstrålning, prestanda och livstid, för att resultaten skulle vara jämförbara 

mellan de olika studierna. Två olika instrålningsnivåer studeras, 1700 kWh/m
2
år som motsvarar 

sydeuropeiska förhållanden, samt 2400 kWh/m
2
år som motsvarar förhållandena i sydvästra USA 

(Fthenakis et al., 2011). Medianvärdena på växthusgasutsläppen för de studerade solcellsteknikerna 

och instrålningsnivåerna presenteras i Tabell 26 nedan. Utsläppen av växthusgaser för kristallina 

kiselsolceller har ett medianvärde på 45 g CO2-ekv/kWh vid en instrålningsnivå på 1700 kWh/m
2
år, 

medan motsvarande värde för tunnfilmssolcellerna är något lägre. Växthusgasutsläppen per genererad 

kWh kan förväntas vara något högre i Stockholm på grund av lägre instrålningsnivåer.   

TABELL 26. VÄXTHUSGASUTSLÄPP FÖR SOLCELLSTEKNIKER VID TVÅ OLIKA INSTRÅLNINGSNIVÅER 

(FTHENAKIS ET AL., 2011) 

Årlig instrålning [kWh/m
2
år] 

 

Växthusgasutsläpp [g CO2-ekv/kWh] 

 

c-Si a-Si CdTe CIGS 

1700 45 29 20 38 

2400 32 20 14 26 

 

Europa och USA står för en stor del av forskningen och utvecklingen av solcellsteknologin, trots att 

cirka 80 % av solcellerna tillverkas i Asien. Europeiska tillverkare står för cirka 10 % av 

produktionen, medan endast 4 % av solcellerna produceras i USA. Detta innebär att en stor del av de 

solceller som installeras i Europa och Nordamerika produceras i Asien. De flesta livscykelanalyser för 

solceller fokuserar på produktion i Europa och Nordamerika och går inte att direkt applicera på 

produktion utanför dessa områden. Detta beror på att exempelvis Kina har ett annorlunda energisystem 

(Darling et al., 2014). Darling et al. (2014) har gjort en komparativ LCA för tre olika 

kiselsolcellstekniker för att belysa hur klimatpåverkan påverkas av var solcellsmodulen är tillverkad. 

Två scenarier införs, ett där solcellen produceras och installeras i Europa och ett där solcellen 

tillverkas i Kina och installeras i Europa. För att skapa en rättvis jämförelse är transporten från Kina 

till Europa inte inkluderad. Resultaten av denna studie visar att växthusgasutsläppen halveras för 

solceller som tillverkas i Europa jämfört med de som tillverkas i Kina. Den största skillnaden beror på 

elen som används i tillverkningsprocessen, då Kina har en stor andel kolkraft i sin elmix (Darling et 

al., 2014).  

Teknikutveckling genom forsknings- och utvecklingsarbete påverkar bedömningen av solcellers 

miljöeffekter. Klimatpåverkan per producerad kWh i ett livscykelperspektiv minskar då solcellernas 

verkningsgrad och livslängd ökar (Miljöstyrningsrådet, 2013).  

Sammanfattningsvis kan solceller som upphandlas på den globala marknaden förväntas ha ett 

växthusgasutsläpp på cirka 45 g CO2-ekv/kWh. Tunnfilmssolceller har något lägre utsläpp än 

kristallina kiselsolceller, medan polykristallina kiselsolceller har något lägre utsläpp jämfört med 

monokristallina kiselsolceller. Solceller tillverkade i Europa kan nå lägre utsläpp jämfört med det 

globala genomsnittet som oftast produceras i Asien och har en större andel fossil energi i 

energisystemet. 
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6.6 KLIMATPÅVERKAN FRÅN STOCKHOLMS STADS ELANVÄNDNING IDAG 

Stockholms stad köper sedan år 2012 endast miljömärkt el från Energi Försäljning Sverige. Stockholm 

Vatten och Trafikkontoret köper ursprungsmärkt vattenkraft, medan resten består av vattenkraft märkt 

med Bra Miljöval (Stockholms stad, 2014c). IPCC har sammanställt livscykelanalyser som publicerats 

sedan år 1980 och som ansetts ha tillräckligt hög kvalitet. Resultaten för växthusgasutsläpp från 

vattenkraft är mellan 4 och 14 g CO2-ekv per producerad kWh el, baserat på 27 olika livscykelanalyser 

(IPCC, 2012).  
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7 DISKUSSION 

7.1 TOTAL SOLCELLSPOTENTIAL FÖR STOCKHOLMS STADS EGNA BYGGNADER 

Endast 6 % av takarean med solinstrålning över 950 kWh/m
2
år är blåklassade enligt Stadsmuseets 

kulturhistoriska klassificering. Dessa kan ha svårt att få bygglov, men då en bedömning görs i varje 

enskilt fall handlar det till stor del om hur solcellsanläggningen påverkar byggnadens utseende. För 

dessa byggnader är det därmed extra viktigt att solcellsanläggningen utformas på ett visuellt tilltalande 

sätt och att det syns att denna är ett tillfälligt tillägg på byggnaden.  

De olika fastighetsägarna har olika stor takarea som är lämpad för installation av solcellsanläggningar. 

Stockholm Vatten har väldigt lite takarea jämfört med de övriga fastighetsägarna, medan SISAB och 

Fastighetskontoret har mycket takarea som är lämpad för solceller. SISAB äger skolfastigheter, som 

har lägre elbehov sommartid när solcellsanläggningen producerar mest el. Användningen av SISABs 

takareor kan därmed begränsas av att byggnadernas elbehov är lågt. Detta kan ge en vägledning till hur 

staden kan fördela sin satsning på solceller mellan de olika fastighetsägarna.  

Den totala takarean som är lämplig för installation av solceller har reducerats från 1,8 miljoner m
2
 i en 

tidigare studie till 700 000 m
2 

i denna utredning. Den enskilt största orsaken är att en större del av 

takarean har reducerats på grund av skuggning och hinder på tak. Endast denna faktor reducerar 

takarean med nästan 500 000 m
2
. De fem studerade befintliga anläggningarna i kapitel 5 använder i 

genomsnitt 50 % av den takarea med solinstrålning över 950 kWh/m
2
år som betraktas tillgänglig 

enligt solkartan. Detta visar att den reduktion på 28 till 36 % som görs i denna studie är mer rimlig än 

den reduktion på 10 % som gjorts i solinventeringen från 2013. Det kan dock vara andra faktorer än 

hinder på tak och skuggning som begränsat storleken på de befintliga anläggningarna. 

7.2 SOLCELLSPOTENTIAL FÖR ETT URVAL AV FASTIGHETSKONTORETS 

BYGGNADER 

Endast en av de studerade brandstationerna uppfyller kraven för prioritering 1, medan de flesta hamnar 

i prioritering 2. Detta beror på att det är relativt små byggnader jämfört med idrottsanläggningarna. 

Flera av dem har en takarea på precis under 200 m
2
 med solinstrålning över 1000 kWh/m

2
år, vilket gör 

att de hamnade precis utanför prioritering 1.  

Takets skick är viktigt att studera vid vidare utredning av de lämpliga byggnaderna, då denna kan 

avgöra om det är möjligt att göra en solcellsinstallation i dagsläget eller inte. Om taket i dagsläget inte 

är i tillräckligt bra skick kan det vara bra att fundera på att installera solceller i samband med en 

kommande renovering. En begränsning i den fördjupade delen av kapitlet är att det inte gjorts någon 

utredning om hur taket ser ut och om det är möjligt att placera solceller på ett sådant sätt som gjorts i 

simuleringarna. Taket på Farsta sim- och idrottshall är dock nyrenoverat och där bör en 

solcellsanläggning vara möjlig i dagsläget.  

De simulerade solcellsanläggningarna producerar cirka 4-6 % av byggnadernas elbehov på årsbasis. 

Framför allt för Farsta sim- och idrottshall och Bredängshallen bedöms det finnas möjlighet att 

ytterligare öka storleken på anläggningen något, vilket skulle ge en högre årsproduktion. Risken med 

en större anläggning är att det sker en överskottsproduktion och att all producerad el inte kan användas 

direkt. Med dagens skatteregelverk är det inte lönsamt att skicka ut el på nätet och därför bör 

överskottsproduktion undvikas.  
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I de förenklade beräkningarna uppskattas möjlig elproduktion på Farsta sim- och idrottshall till 

149 MWh/år, medan den simuleras till 58 MWh/år. Detta beror främst på att hela den tillgängliga 

takarean inte används för solcellerna. Om hela arean skulle användas skulle inte all producerad el 

kunna användas direkt i byggnaden, vilket är en av anledningarna till att solcellarean begränsas. Med 

förändrat regelverk kring utmatning av el på nätet förbättras förutsättningarna för att använda en större 

del av den lämpade takarean. För Bredängshallen beräknades den möjliga elproduktionen till 

20 MWh/år, medan den simulerades till 18 MWh/år. Där kan en stor del av arean med hög 

solinstrålning användas. För Sätra IP beräknas elproduktionen till 268 MWh/år, medan den för Sätra 

ishall simuleras till 33 MWh/år. En stor del av den beräknade potentialen finns på friidrottshallen, som 

inte har ingått i den fördjupade studien och simuleringen.  

7.3 JÄMFÖRELSE AV BEFINTLIGA SOLCELLSANLÄGGNINGAR OCH SOLKARTAN 

Det är tydligt att befintliga solcellsanläggningar inte använder hela den takarea som betraktas som 

tillgänglig enligt solkartan. En anläggning når 80 %, men de övriga studerade anläggningarna 

använder 31 till 54 % av den enligt solkartan tillgängliga arean. En anledning till detta kan vara 

skuggning och hinder på tak, som inte solkartan tar hänsyn till. I kapitel 3 reduceras den tillgängliga 

takarean för flerbostadshus med 32 % på grund av dessa faktorer. På så sätt antas att i genomsnitt 

68 % av den enligt solkartan tillgängliga takarean kan användas för implementering av solceller. De 

fem studerade anläggningarna använder i genomsnitt 49 % av denna area, vilket är något lägre än det 

som används i potentialen för Stockholms stads fastigheter. Detta visar att potentialen i kapitel 3 kan 

vara något högre än den reella potentialen, men för att kunna dra ytterligare slutsatser bör jämförelsen 

göras med ett större antal anläggningar då de studerade byggnadernas utformning har stor inverkan på 

resultatet. Det är dock oklart om det verkligen är arean som har varit begränsande för anläggningarnas 

storlek. Det kan finnas andra anledningar till att anläggningarnas area inte maximeras, exempelvis 

budget och fastighetens elbehov. Detta kan vara en del av orsaken att en mindre del av den area som 

har hög solinstrålning används. 

7.4 UTVÄRDERING AV KLIMATPÅVERKAN FÖR SOLCELLER 

Solceller förväntas ha något högre utsläpp av växthusgaser jämfört med el från vattenkraft och 

vindkraft ur ett livscykelperspektiv. Det finns dock andra fördelar med egenproducerad el från 

solceller. Ur ett systemperspektiv bidrar den egenproducerade solcellelen till att den tidigare inköpta 

vind- och vattenkraftselen blir tillgänglig för någon annan. En ökad andel förnybar energi i 

energisystemet kan på sikt bidra till att beroendet av fossila energikällor minskar. Genom att 

Stockholms stad ökar sin andel egenproducerad solenergi kan detta ge positiva effekter utanför stadens 

gränser, vilket väl kan motivera de ökade växthusgasutsläppen inom staden elanvändning. Potentialen 

i kapitel 3 beräknades till högst 17 % av stadens elanvändning, vilket innebär att det är en relativt liten 

del av stadens elanvändning som får ett ökat värde på koldioxidutsläppen om andelen solceller ökar.  

Solcellers utsläpp av växthusgaser i ett livscykelperspektiv kan förväntas minska i framtiden i takt 

med ökande verkningsgrad och livslängd. De huvudsakliga utsläppen sker under 

tillverkningsprocessen och på grund av fossil bränsleanvändning i processen. Vid användning av 

förnybara energikällor kan betydligt lägre utsläpp fås.  

Det finns möjlighet för Stockholms stad att ställa upphandlingskrav vid inköp av solcellsanläggningar. 

Det kan konstateras att solceller av polykristallint kisel har något lägre utsläpp av växthusgaser jämfört 

med solceller av monokristallint kisel, samt att tunnfilmssolceller förväntas ha lägre växthusgasutsläpp 

än kristallina kiselsolceller. Detta kan användas som en vägledning för vilka typer av solcellsystem 

som är att rekommendera ur klimatsynpunkt.   
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8 SLUTSATS 

Stockholms stad har stor potential att öka sin andel solenergi och att genom installation av 

solcellsanläggningar producera en betydande andel av stadens energianvändning.  

8.1 TOTAL SOLCELLSPOTENTIAL FÖR STOCKHOLMS STADS EGNA BYGGNADER 

Inom Stockholms stads fastighetsbestånd finns en total takarea på cirka 700 000 m
2
 som är lämpad för 

installation av solceller. Det finns där en möjlighet att producera cirka 110 GWh el per år, vilket 

motsvarar 17 % av stadens elförbrukning. Vid användning av takarean som har högsta nivån av 

solinstrålning reduceras takarean till cirka 420 000 m
2
. På denna takarea, som är allra bäst lämpad för 

installation av solceller, finns en potential att producera cirka 75 GWh el per år, vilket motsvarar 11 % 

av stadens elförbrukning.  

8.2 SOLCELLSPOTENTIAL FÖR ETT URVAL AV FASTIGHETSKONTORETS 

BYGGNADER 

Av de 26 idrottsanläggningar och sju brandstationer som ingått i studien, är en av brandstationerna och 

tolv av idrottsanläggningarna mycket väl lämpade för installation av solceller. På dessa byggnader 

finns en potential att producera 1 150 MWh el per år.  

För Farsta sim- och idrottshall finns flera bra ytor för installation av solceller. Med en installerad 

solcelleffekt på 66,3 kWp finns en möjlighet att producera 58 MWh el per år, vilket motsvarar 4 % av 

anläggningens elförbrukning på årsbasis. Med en sådan solcellsanläggning finns det en viss risk för 

överproduktion sommartid, framför allt de dagar som sim- och idrottshallen har stängt.  

För Bredängshallen finns möjlighet att med en installerad effekt på 18,85 kWp producera 18 MWh el 

per år. Detta motsvarar 5 % av anläggningens elförbrukning på årsbasis. Det finns möjlighet att 

ytterligare öka anläggningens storlek utan att få överproduktion.  

För Sätra IP är ishallen väl lämpad för installation av solceller. Med en installerad effekt på 32,1 kWp 

kan 33 MWh el per år produceras, vilket motsvarar 6 % av årselförbrukningen. Elförbrukningen på 

timbasis är i dagsläget inte tillgänglig för Sätra ishall, så det är inte möjligt att dra några säkra 

slutsatser om eventuell överproduktion.  

8.3 JÄMFÖRELSE AV BEFINTLIGA SOLCELLSANLÄGGNINGAR OCH SOLKARTAN 

Hur stor del av takarean med solinstrålning över 950 kWh/m
2
år som används i befintliga 

solcellanläggningar varierar stort. Av de fem studerade anläggningarna används i genomsnitt 49 % av 

den takarea som anses tillgänglig enligt solkartan. Solcellsanläggningarnas area upptar i genomsnitt 

27 % av den totala takarean och den förväntade elproduktionen i förhållande till den totala takarean är 

20 till 50 kWh/m
2
, med genomsnittet 36 kWh/m

2
. För de studerade solcellsanläggningarna motsvarar 

den förväntade årsproduktionen cirka 4 till 10 % av den solinstrålning som träffar takarean med 

solinstrålning över 950 kWh/m
2
år.  

8.4 UTVÄRDERING AV KLIMATPÅVERKAN FÖR SOLCELLER 

Vid inköp av solceller på en global marknad kan 45 g CO2-ekv/kWh användas som ett medelvärde för 

solcellens växthusgasutsläpp ur ett livscykelperspektiv. Lägre utsläpp kan förväntas för solceller som 

produceras i Europa. Tunnfilmssolceller har generellt sett lägre växthusgasutsläpp än kiselsolceller.  
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Egenproducerad solcellsel har i genomsnitt större växthusgasutsläpp än inköp av el från vatten- eller 

vindkraft eller el märkt med Bra Miljöval. Trots att en ökad andel solceller kan öka stadens 

växthusgasutsläpp ur ett livscykelperspektiv, finns andra mervärden med egenproducerad solcellsel. 

Ur ett systemperspektiv är det positivt att öka andelen förnybar elgenerering, oavsett vilken typ av el 

den ersätter.  

8.5 REKOMMENDATION FÖR VIDARE STUDIER 

För att ytterligare utveckla potentialstudien och utöka dess användningsområde kan även takets skick 

inkluderas i analysen. På så sätt kan fastighetsägarnas underhållsplaner och kommande renoveringar 

användas för att analysera vilka fastigheter som är extra intressanta för solcellsanläggningar.  

Studien kan även kompletteras med ett resonemang kring ekonomi och kostnader för 

solcellsanläggningar. Genom att ta hänsyn till solcellanläggningarnas lönsamhet kan även den 

ekonomiska potentialen utvärderas. Denna förändras beroende på vilka förutsättningar angående 

exempelvis energiskatt som gäller för tillfället.  

Det vore intressant att utöka jämförelsen med solkartan och befintliga anläggningar. Efter att 

anläggningarna har varit i drift under ett år är det intressant att jämföra den verkliga produktionen med 

den uppskattning som kan göras med hjälp av solkartan. På så sätt kan solkartans funktion och 

användningsområde utredas ytterligare och slutsatser kan användas för att uppskatta produktion för 

framtida solcellsanläggningar.  
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BILAGA 1 – ETT URVAL AV FASTIGHETSKONTORETS BYGGNADER 

I tabellerna nedan sammanställs takareor, orientering och prioritering för de studerade 

brandstationerna och idrottsanläggningarna. 

TABELL 1. TAKAREOR, ORIENTERING OCH PRIORITERING FÖR FASTIGHETSKONTORETS BRANDSTATIONER 

Byggnad 

Takarea med 

solinstrålning >950 

kWh/m
2
år 

[m
2
] 

Takarea med 

solinstrålning >1000 

kWh/m
2
år 

[m
2
] 

Orientering Prioritering 

Brännkyrka brandstation 955 337 A/C 2 

Farsta brandstation 217 197 A 2 

Hägerstens brandstation 218 184 B 2 

Johannes brandstation 392 125 A/C 2 

Katarina brandstation 92 24 A 3 

Kista brandstation 1 420 0 B 2 

Östermalms brandstation 304 292 A 1 

 

TABELL 2. TAKAREOR, ORIENTERING OCH PRIORITERING FÖR FASTIGHETSKONTORETS 

IDROTTSANLÄGGNINGAR 

Byggnad 

Takarea med 

solinstrålning 

>950 kWh/m
2
år 

[m
2
] 

Takarea med 

solinstrålning 

>1000 kWh/m
2
år 

[m
2
] 

Orientering Prioritering 

Bandhagshallen 710 0 B 2 

Beckomberga sim- och idrottshall 1 873 613 A/C 2 

Blackebergshallen 984 269 B 1 

Bredängs bad- och idrottshall 1 335 225 A 1 

Brännkyrkahallen 2 154 74 B 2 

Enskedehallen sim- och idrottshall 1 621 775 C 3 

Eriksdalshallen 1 134 170 C 3 

Farsta sim- och idrottshall 2 389 1 590 B 1 

Gubbängens bad- och gymnastikhall 704 418 C 3 

Gubbängshallen 713 644 A 1 

Gärdeshallen 451 91 C 3 

Hagsätrahallen 605 495 B 1 

Hässelbyhallen 2075 771 A/C 2 

Högdalens sim- och idrottshall 2 348 128 A 2 

Liljeholmsbadet 162 0 C 3 

Sjöstadshallen 1 088 727 B 1 

Skanstullshallen 1 159 9 A 2 

Skärholmens sim- och idrottshall 1 995 75 A 2 

Sköndalshallen 1 097 641 C 3 

Spånga bad- och idrottshall 1 090 633 B 1 

Stora Mossens idrottshall 5 839 1 469 C 3 

Sätra IP 4 278 2 800 B 1 

Thorildshallen 377 369 A 1 

Vällingby sim- och idrottshall 2 596 226 B 1 

Västertorps sim- och idrottshall 3 040 550 A 1 

Åkeshovs sim- och idrottshall 4 160 2 460 A 1 

 

 



 

 

BILAGA 2 – DETALJERAD INFORMATION OM SIMULERADE 

SOLCELLSANLÄGGNINGAR 

I tabellerna nedan sammanställs egenskaper för de simulerade solcellsanläggningarna för Farsta sim- 

och idrottshall, Bredängshallen och Sätra ishall. Solcellsmodulerna seriekopplas i ett antal strängar, 

som i sin tur parallellkopplas med varandra.  

TABELL 1. EGENSKAPER FÖR DEN SIMULERADE SOLCELLANSLÄGGNINGEN PÅ FARSTA SIM- OCH IDROTTSHALL 

Egenskap Farsta, del A Farsta, del B Totalt 

Orientering 40° öst 40° öst - 

Lutning 6° 6° - 

Antal moduler 70 st 195 st 265 st 

Modularea 114 m
2 

319 m
2 

433 m
2 

Installerad effekt 18,3 kWp 49 kWp 66,3 kWp 

Antal strängar 5 st 15 st 20 st 

Antal moduler per sträng 14 st 13 st - 

Antal växelriktare 1 st 4 st 5 st 

Modul JAM6 60-250/SI JAM6 60-250/SI - 

Växelriktare Fronius IG Plus 12kW Fronius IG Plus 12kW - 

 

TABELL 2. EGENSKAPER FÖR DEN SIMULERADE SOLCELLSANLÄGGNINGEN PÅ BREDÄNGSHALLEN 

Egenskap Bredängshallen 

Orientering 15° väst 

Lutning 5° 

Antal moduler 84 st 

Modularea 137 m
2
 

Installerad effekt 18,85 kWp 

Antal strängar 6 

Antal moduler per sträng 14 

Antal växelriktare 3 

Modul JAM6 60-250/SI 

Växelriktare Fronius IG Plus 6,5 kW 

 

TABELL 3. EGENSKAPER FÖR DEN SIMULERADE SOLCELLSANLÄGGNINGEN PÅ SÄTRA ISHALL 

Egenskap Sätra ishall 

Orientering 35° öst 

Lutning 14° 

Antal moduler 143 st 

Modularea 234 m
2 

Installerad effekt 32,1 kWp 

Antal strängar 11 

Antal moduler per sträng 13 

Antal växelriktare 2 

Modul JAM6 60-250/SI 

Växelriktare Fronius IG Plus 12kW 

 

 


