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Abstract

Functional Procurement of Photovoltaic Systems

Karin Axelsson och Malin Wiborgh

This thesis aims to contribute to improved functional procurement of photovoltaic
systems, PV systems.  Functional procurement means that criteria concerning a
function are set rather than specifying technical details or products. Possible
advantages and difficulties in using functional procurement have been analyzed by
interviews, simulations and a case study. Electricity production and surplus production
for different scenarios have been simulated via MATLAB. The  MATLAB script was
also used to generate rules of thumb on feasible solar fraction for six different load
profiles; a church, a farm, a car mechanic, an office, an industry and an apartment
building. The results show that functional procurement promotes innovative solutions
and is likely to increase customer satisfaction. The entrepreneurs get increased
responsibility for the PV installation and the monitoring of it. Difficulties in using
functional procurement of PV systems include uncertainties in irradiance and division
of responsibilities. It is therefore important to define in what circumstances the
functions should be met. The evaluation of the case study shows that the demands
that were set were hard to accomplish, but if the maximum simulated surplus
production would have been 6 % instead of 5 % of the summer weekdays, it would
have been easier. The rules of thumb show that depending on load profile and
accepted proportion of surplus production, the yearly solar fraction is between circa
10 % and 30 %. This number is lower for businesses that close during the summer and
higher for businesses that have a load profile that corresponds well with the
irradiance.
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Fastighetsbolaget AB Uppsala Kommuns Industrihus, Ihus, använde sig nyligen av en 

så kallad funktionsupphandling till sin senaste solcellsanläggning på Bolandsgatan 10 i 

Uppsala. Funktionsupphandling innebär att krav ställs på en funktion snarare än på en 

produkt, vilket enligt tidigare forskning leder till främjandet av innovationer och ökad 

resurseffektivitet. I Ihus upphandling av solel innebar funktionsupphandlingen att krav 

ställdes på producerad el snarare än på installerad effekt. Anläggningens årsproduktion 

ska enligt upphandlingen uppgå till minst 45 000 kWh, och solelanläggningens 

simulerade produktion på timbasis ska till minst 95 % tillfalla fastighetselen under 

vardagar maj-augusti, och max 5 % skickas ut som överskott på elnätet samma period. 

Då funktionsupphandling är en ny upphandlingsform inom solcellsbranschen är det av 

intresse att utvärdera dess fördelar och vilka eventuella svårigheter som det kan 

innebära. Syftet med denna studie är därför att bidra till förbättrade upphandlingar av 

solel. För- och nackdelar med funktionsupphandling och vilka kriterier som bör ställas i 

en funktionsupphandling har undersökts. En utvärdering av solcellsanläggningen på 

Bolandsgatan 10 och dess chanser till att klara ställda krav har också gjorts. Syftet har 

uppfyllts genom en omvärldsanalys med litteraturstudier och intervjuer med ett urval av 

solcellsmarknadens olika aktörer. Simuleringar i MATLAB gjordes för fallstudien 

Bolandsgatan samt för typlaster från sex olika verksamheter. Typlasterna simulerades 

för att ta fram generella samband och riktlinjer för hur en anläggning kan utformas för 

att matcha respektive elkonsumtionsprofil. Vilka krav som är rimliga att ställa utifrån 

årsproduktion, överproduktion, takyta och ekonomi undersöktes också genom 

simuleringarna.  

 

Resultaten från omvärldsanalysen visade på en bred variation av åsikter och 

uppfattningar. Bland respondenterna var själva begreppet funktionsupphandling inte 

helt vedertaget men de flesta förstod idén med att ställa funktionskrav. Svårigheter med 

solelanläggningar är dock att det är många faktorer som inverkar och att 

förutsättningarna därför måste preciseras i förfrågningsunderlaget för att funktionen ska 

kunna garanteras. Den främsta fördelen med en funktionsupphandling är att det leder till 

uppföljning av anläggningen, något som i många fall behöver förbättras. Utvärderingen 

av upphandlingsprocessen för Bolandsgatan 10 visar på liknande sätt att det behövts 

tydligare bestämmelser kring ansvarsfördelning, kommunikation, loggning och hur 

uppföljning av anläggningen skulle gå till. Oklarheter har skapat förvirring och 

missförstånd mellan beställare och entreprenör. I framtida upphandlingar anser vi att 

administration av elcertifikat och eventuellt från ursprungsgarantier bör vara 

inkluderade för att beställaren ska garanteras de tillgängliga extrainkomsterna. 

 

Resultaten från simuleringarna visar att de ställda kraven för Bolandsgatan 10 var 

rimliga, men snävt ställda. Utifrån simulering med åtta väderår och olika storlek på 

solcellsanläggningen var det inget system som klarade båda kraven samtidigt för alla år. 

Om överproduktionskravet hade höjts till 6 % så gick det att hitta tre systemdesigner 

som klarade båda kraven, förutsatt optimal orientering. För typlasterna kunde mellan 10 

% och 15 % av den årliga elkonsumtionen förväntas täckas av solel. 
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1. Inledning 

Varje dag träffas jorden av instrålad solenergi som teoretiskt sett räcker för att täcka den 

globala energikonsumtionen i åtta år. I praktiken finns dock en hel del begränsningar, 

men solens tekniska potential är likaledes flera gånger större än dagens energibehov 

(Greenpeace/EREC, 2010). I Sverige står bostäder och lokaler för cirka en tredjedel av 

allt energibehov vilket gör energieffektivisering av byggnader till en viktig och naturlig 

del i att minska det sammanlagda energibehovet (Abel och Elmroth, 2013). Detta gäller 

även för övriga Europa då Europaparlamentet år 2010 satte kravet för alla EU:s 

medlemsländer att från och med 31 december 2018 ska nybyggnationer eller större 

renoveringar för offentlig verksamhet vara så kallade nära-nollenergibyggnader 

(Boverket, 2014). Det innebär bland annat att byggnadens energianvändning ska vara 

väldigt låg och i största mån täckas av energi från förnybara källor, inklusive förnybar 

energi som produceras på plats eller nära (EPBD, 2010). Med tanke på solenergins stora 

potential och solcellernas möjlighet att placeras och integreras direkt i byggnader är det 

troligt att solelinstallationer kommer bli allt vanligare i takt med arbetet att uppfylla 

Europaparlamentets krav fortskrider. För företag och offentliga aktörer som inte är 

insatta i soleltekniken kan det dock vara svårt att veta var man ska börja och vad man 

bör tänka på vid en eventuell investering i solceller. Detta kan resultera i bristande 

upphandlingsunderlag och i slutändan en installerad solcellsanläggning som inte är 

optimalt utformad. För att säkerhetsställa ett så bra slutresultat som möjligt är det därför 

viktigt att upphandlingsprocessen sker på ett smidigt sätt och att rimliga krav på 

anläggningen ställs. 

            

Vid upphandling av solcellsanläggningar är det normala tillvägagångsättet att beställa 

en viss storlek på en anläggning med en specifik effekt. Att använda så kallad 

funktionsupphandling innebär istället att krav ställs på funktionalitet snarare än på 

produkten. Detta är något som används av allt fler företag idag i andra branscher och 

kan beskrivas som en typ av integrerat produkt- och tjänsteerbjudande som går ut på att 

skapa så mycket nytta som möjligt i förhållande till mängden resurser som används 

(Lingegård m.fl., 2012, s. 4).  Leverantören blir i sådana typer av upphandlingar alltså 

ansvarig för att leverera ett resultat under den avtalade tiden. Vilken potential 

funktionsupphandling kan innebära då leverantören får ett större och mer långsiktigt 

ansvar för att säkerhetsställa en solelanläggnings prestanda är därför intressant att 

undersöka närmare. 

            

Fastighetsbolaget AB Uppsala Kommuns Industrihus (i fortsättningen benämnt Ihus) 

har nyligen använt sig av en funktionsupphandling för deras senaste solcellsanläggning 

på Bolandsgatan 10 i Uppsala. Funktionskraven ställdes där som en viss 

elproduktion/år. För att inte överdimensionera anläggningen sattes även ett tak på 

maximal andel överskottsel som enligt timvisa simuleringar fick matas ut på nätet under 

sommarens vardagar. För att utvärdera denna upphandling samt undersöka vilka 

effektiviteter funktionsupphandlingar skulle kunna leda till har detta examensarbete 

initierats. Med hänsyn till de ställda funktionskraven för Bolandsgatan 10 utfördes 

simuleringar med syfte att optimera solcellsanläggningen och därmed underlätta 

framtida formuleringar av kravspecifikationer. För att se om det finns generella 

samband kring vilka krav som kan ställas har simuleringar även genomförts för sex 

olika typverksamheter.  
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1.1 Problemformulering 

Kravspecifikationen i upphandling av solceller grundar sig idag ofta på en 

solcellsanläggnings storlek i termer av installerad toppeffekt. Toppeffekten genererar 

över tid elektrisk energi men beroende på komponenternas kvalitet och 

systeminstallationer kan skillnaderna vara stora när det gäller hur mycket energi som 

kan utvinnas ur varje installerad kW. Det innebär att det i upphandlingar inte alltid är 

bäst att bara ställa krav på en solcellsanläggnings toppeffekt. Bland oinsatta aktörer 

finns det också en osäkerhet kring vad toppeffekt egentligen innebär. Då 

solcellstekniken i Sverige fortfarande är relativt oetablerad är det inte konstigt om 

fastighetsägare inte har den kompetens som krävs för att känna sig säkra i 

upphandlingsprocessen av solel. Det finns en risk att den önskade funktionen inte kan 

formuleras med resultatet att den installerade anläggningen inte blir optimal. 

Leverantörer av solcellssystem tillsammans med solcellskonsulter är de aktörer som 

sannolikt har störst erfarenhet och kunskap av solcellsinstallationer och för ett lyckat 

resultat är det viktigt att de får möjlighet att påverka projekteringen. Detta kan 

exempelvis göras genom att använda funktionsupphandling där leverantören får fria 

händer att planera och driftsätta en anläggning utifrån beställarens önskemål om 

funktionalitet snarare än storlek. Tidigare forskning visar att det finns fördelar med 

funktionsupphandlingar då det förväntas leda till nya innovativa lösningar och 

förbättrad funktionalitet (Edquist, 2014; Lingegård, 2014). Vad funktionsupphandlingar 

av solel kan innebära är något som inte tidigare studerats och denna rapport ämnar 

därför undersöka ämnet djupare.  

1.2 Syfte  

Syftet med denna studie är att bidra till förbättrade funktionsupphandlingar av 

solelanläggningar. En utvärdering av en befintlig funktionsupphandlad anläggning 

kommer att genomföras och resultera i grundläggande tumregler för vad man bör tänka 

på och vilka krav som bör ställas i framtida funktionsupphandlingar.  

1.3 Frågeställningar 

Denna studie ämnar besvara följande frågeställning tillsammans med tre 

delfrågeställningar:  

 Hur bör en funktionsupphandling av solelsystem vara utformad för att leda till 

lyckade anläggningar?  

 Hur går upphandling av solcellsanläggningar till idag och vilka fördelar 

och utmaningar finns med funktionsupphandling av solelanläggningar? 

 Hur har det gått med funktionsupphandlingen på Bolandsgatan 10 och 

vilka lärdomar kan dras? 

 Hur skulle tumregler för funktionsupphandling av solelanläggningar 

kunna se ut?  
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1.4 Disposition 

Kapitel 2 består av ett bakgrundskapitel med information om den upphandlade 

solelanläggningen på Bolandsgatan, teori kring solel och information om upphandling. 

Funktionsupphandling definieras i samma kapitel. I kapitel 3 redovisas de metodval 

som gjorts samt de tillvägagångssätt som anammats under arbetets gång. 

Litteraturstudie, intervjuer och simuleringar samt data och antaganden redogörs för. 

Resultaten från omvärldsanalysen finns att läsa i kapitel 4 där information om hur 

upphandlingsprocessen av solel ser ut idag och vilka möjligheter och svårigheter 

funktionsupphandling kan innebära. Resultatet från fallstudien Bolandsgatan 10 

presenteras i kapitel 5 följt av kapitel 6 som innehåller resultat från simuleringar. 

Tumreglerna presenteras likaså i kapitel 6. Rapporten avslutas med diskussion i kapitel 

7 och slutsats över de redovisade resultaten i kapitel 8. 
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2. Bakgrund 

Detta kapitel inleds med kortfattad bakgrundsinformation om Ihus och deras 

samarbetspartner STUNS Energi. Funktionsupphandlingen för solcellsinstallationen på 

Bolandsgatan 10 beskrivs också. Därefter följer ett avsnitt om solel som beskriver 

solcellssystem, vilka faktorer som påverkar elproduktionen, täckningsgrad och 

egenkonsumtion, ekonomiska aspekter kring solcellsanläggningar och vilka stödsystem 

som finns idag. Sedan presenteras ett avsnitt om upphandling där 

upphandlingsprocessen, lagen om offentlig upphandling samt olika upphandlingsformer 

beskrivs.  

2.1 Ihus solcellsanläggning på Bolandsgatan 10 

Ihus är ett kommunägt fastighetsbolag som hyr ut kontor, industri- och lagerlokaler i 

Uppsala. Totalt ansvarar de för cirka 190 000 m
2
 lokalyta i 35 fastigheter både i och 

runt centrala Uppsala. För att utveckla klimatsmarta och innovativa energilösningar för 

deras fastigheter samarbetar Ihus med STUNS Energi. STUNS Energi är ett projekt 

inom Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle 

(STUNS) vars mål är att bidra till långsiktigt hållbart företagande. Detta genom att 

främja innovationer och entreprenörskap samt sprida kunskap och information om 

pågående projekt (STUNS Energi, n.d.). 

Ihus har i dagsläget fyra solcellsanläggningar på tre av deras fastigheter. Anläggningen 

på Bolandsgatan är den senaste som installerades i början på 2015. Bolandsgatan 10 

ligger i ett industriområde i Uppsala och lokalen rymmer bland annat Migrationsverket, 

Kronofogden, en gokartbana, en svetsarverksamhet samt ett bokförlag. Fastighetselen är 

kopplad till två elcentraler, VME02 och VME01 (hädanefter kallad EC1 och EC2) och 

används främst för ventilation, belysning och pumpar. En kylmaskin är också kopplad 

till EC1.  

 

Figur 1. Översiktsbild från förfrågningsunderlaget som visar placering av elcentraler 

och område där solceller ska placeras. Källa: Ihus, 2014. 
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Vid upphandlingen av den senaste anläggningen togs beslutet i samarbete med STUNS 

Energi att utforma förfrågningsunderlaget som en funktionsupphandling. Med kunskap 

om Bolandsgatans lastprofil ställdes krav att anläggningen ska producera 45 000 kWh 

per kalenderår och att max 5 % av den simulerade produktionen för sommarens 

vardagar får matas ut på elnätet som överskott. Utdrag från förfrågningsunderlaget ses 

nedan. 

En solelanläggning placerad på taket på fastigheten Boländerna 5:14 

(Bolandsgatan 10). Anläggningen ska leverera 45 000 kWh/kalenderår och 

kopplas in på två olika elcentraler i fastigheten där ca 40 % av produktionen ska 

tillfalla den ena elcentralen och ca 60 % den andra. Baserat på förbrukningen av 

fastighetselen (se bilagor) under vardagar maj-augusti 2014 ska 

solelanläggningens simulerade produktion på timbasis till minst 95 % tillfalla 

fastighetselen under perioden, och max 5 % skickas ut som överskott på elnätet. 

Solelanläggningen ska monteras utan håltagning genom taket.  

Solelanläggningen ska vid full tillgänglighet leverera 45 000 kWh/kalenderår. Om 

årsmedelvärdet av produktionen efter tre hela kalenderår understiger 45 000 kWh 

ska leverantören till fullo bekosta och ombesörja inkoppling av ytterligare 

solcellseffekt motsvarande skillnaden motsvarande 45 000 års-kWh och 

årsmedelvärdet av verkligt uppnådd produktion plus ytterligare 20 % av 

skillnaden.  

Källa: Ihus, 2014, s. 2-3. 

2.2 Solel 

I detta avsnitt beskrivs komponenter som ingår i ett solcellssystem, faktorer som 

påverkar elproduktionen, täckningsgrad och egenkonsumtion samt ekonomiska 

parametrar för solel.  

2.2.1 Solcellssystem 

En solcellsanläggning består av främst tre komponenter; solpaneler, växelriktare och 

kablar. Vid stora anläggningar är det även vanligt med någon typ av driftövervakning.  

Solceller 

Den absolut viktigaste delen av alla komponenter i en solcellsanläggning är solpanelen, 

även kallad modul. En solpanel är cirka 1-2 m
2
 till ytan och uppbyggd av flera solceller 

som omvandlar solenergi till elektrisk energi. Själva solcellerna består av ett tunt 

halvledande material som bildar en låg spänning på cirka 0,5 V mellan dess fram- och 

baksida när den blir belyst. För att få praktiskt användbara spänningar seriekopplas 

solcellerna i ett antal moduler och bildar så kallade strängar. Strängarna parallellkopplas 

sedan för att öka strömmen och nå önskad toppeffekt (SolEl-programmet, n.d. a). Det 

finns flera typer av solceller varav kisel och tunnfilm är de två främst förekommande. 
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Av dessa är kristallina kiselmoduler de vanligaste och står för cirka 90 % av marknaden. 

Drygt hälften av dessa är polykristallina medan resten är monokristallina (Mints, 2014). 

Förutom skillnad i utseende mellan de olika kristallina cellerna finns också en skillnad i 

verkningsgrad och kostnad, där de mörkare monokristallina solcellerna har något högre 

verkningsgrad och högre pris än de blåskimrande polykristallina solcellerna. 

Livslängden för kristallina solcellsmoduler beräknas till 20–30 år medan tunnfilmsceller 

har något kortare livslängd och lägre verkningsgrad (Svensk Solenergi, 2015).  

För att jämföra olika paneler brukar panelernas toppeffekt mätas, Wt, eller Wp från 

engelskans Watt peak. Detta görs under standardiserade testförhållanden, STC 

(Standard Test Conditions), som innebär en solinstrålning på 1000 W/m
2
, air mass

1
 1,5 

och en celltemperatur på 25°C. De flesta kristallina kiselpanelerna har idag en 

verkningsgrad på drygt 15 % vid STC (IEA, 2014). Panelerna degraderas dock över 

tiden vilket påverkar elproduktionen negativt. Modultillverkare lämnar därför ofta en 

effektgaranti för att garantera att effekten inte går ner mer än 20 % över en 25-årsperiod, 

det vill säga max 0,8 % per år. I verkligheten har medeldegraderingen av solceller dock 

uppmätts till cirka 0,5 % per år (Paradis, n.d.). När det kommer till skötsel och 

underhåll är solpaneler så gott som underhållsfria. Regn räcker som rengöring och snö 

på sluttande paneler glider lätt av då panelerna värms upp av solen och smälter den 

intilliggande snön. Att skotta bort snö från plant liggande paneler är knappt lönsamt då 

det produceras så lite el under vintern på grund av färre soltimmar och lägre 

ljusintensitet (Juhlin, 2011). 

Växelriktare 

Växelriktaren är en annan viktig komponent vars syfte är att omvandla likströmmen från 

solpanelerna till växelström. Detta genom att dela upp DC-strömmen i delar och filtrera 

bort övertoner så att utsignalen blir en så ren sinusvåg som möjligt. Alla växelriktare är 

tillverkade för att fungera inom ett visst intervall vad gäller spänning och ström och bör 

därför anpassas efter solcellsanläggningens planerade effekt. Det finns olika typer av 

växelriktare på marknaden, men de flesta har en verkningsgrad på över 96 % och en 

livstid på cirka 15 år (Swedensol, 2015; Svensk Solelenergi, n.d.). 

Kablar 

Kablarna som kopplar ihop solcellsystemet finns i olika storlekar och egenskaper där 

tvärsnittsarean och isoleringsförmågan är viktiga kvalitetsfaktorer. Även kablarnas 

längd spelar in eftersom de resistiva förlusterna ökar med längden. Det är därför viktigt 

att avståndet mellan moduler och växelriktare är så kort som möjligt (SolEl-

programmet, n.d. a). 

                                                           
1
 Air mass, förkortat AM, beskriver hur solljusets styrka ändras då en del absorberas av luft och partiklar i 

atmosfären. När solen står i zenit är AM = 1, vilket endast kan inträffa vid ekvatorn mitt på dagen (PV 

Education, n.d.). 



 7 

2.2.2 Faktorer som påverkar elproduktionen 

Solinstrålning 

Den mängd solenergi som når jordens yta benämns solinstrålning och brukar uttryckas i 

kWh/m
2
 och år år. I södra Sverige är den årliga solinstrålningen ungefär 1 000 - 1 250 

kWh/m
2
 på en södervänd yta med 30° lutning från horisontalplanet. Beroende på lokalt 

väder och hur mycket effekt som når markytan kan mängden utvinningsbar el från den 

instrålade energin beräknas (Andrén, 2013). Den totala solinstrålningen kallas global 

solinstrålning och består av direkt och diffus instrålning. Direkt solinstrålning sker då 

vädret är klart och maximeras då solen står i zenit mot horisontalplanet eller genom att 

vinkla en yta mot solen. Diffus solinstrålning sker främst då det är mulet väder och 

strålningen minskas genom kollisioner med moln och andra partiklar, men också genom 

reflektion från mark och omgivning. Den årliga solinstrålningen mäts av SMHI på flera 

platser i landet och varierar från år till år med en skillnad på upp till ±10 % från 

normalvärdet (SMHI, 2007). 

Albedo 

Den direkta solinstrålning som reflekteras från mark och byggnader bidrar också till den 

globala solinstrålningen och beräknas genom den så kallade markreflektansen albedo. 

Värdet på albedo ligger mellan 0 och 1 och beror på materialets förmåga att reflektera 

ljus. Noll innebär ingen förmåga att reflektera ljus medan ett är total reflektion. I 

verkligheten brukar albedovärdet variera mellan 0,1 och 0,8 där exempelvis snö innebär 

ett högre värde (SolEl-programmet, n.d. b). 

Lutning och azimut 

För att solpanelerna ska kunna tillvarata maximal solinstrålning bör de placeras optimalt 

med tanke på väderstreck, azimut, och lutning i förhållande till horisontalplanet. 

Optimal placering eller orientering innebär att modulerna är så vinkelräta mot 

solinstrålningen som möjligt, så ofta som möjligt, och orienteringen varierar således 

beroende på geografisk lokalisering samt tid på dygn och år. Norr om ekvatorn är det 

optimalt att rikta modulerna åt söder vilket innebär en azimut på 0°. Den optimala 

lutningen ökar från 0° vid ekvatorn ju längre norrut man kommer och i Sverige är den 

optimala lutningen cirka 40°, se figur 2. I samma figur kan dock ses att det finns ett 

ganska stort spelrum vid placering av solpaneler utan att en betydande andel solenergi 

förloras. Solinstrålningens medeldygnsprofil visas i figur 3 där man kan se hur 

orienteringen påverkar både total solinstrålning samt tiden för maximal instrålning. 

Azimut beräknas i hela grader på ett varv där 0° är rätt mot söder och ökar åt väster 

(medsols) vilket innebär att 270° är riktat mot öst. Detta är samma vädersträck som om 

man utgår från söder och ger negativt värde åt vinklar åt öst, det vill säga en anläggning 

placerad rakt österut har en azimut på -90° och har sin produktionstopp på förmiddagen 

(SolEl-programmet, n.d. c). Hädanefter menas orientering som en placering av solceller 

i form av azimut och lutning. 



 8 

  

Figur 2. Global solinstrålning över ett år för olika azimut och lutningar baserat på 

solinstrålningsdata från Meteonorm för Stockholm. Optimal orientering innebär i detta 

fall söderriktat system med en lutning på mellan 30 och 60 grader.  

  

Figur 3. Medeldygn för solinstrålning beroende på orientering. Egen bearbetning 

baserat på solinstrålningsdata från Meteonorm för Stockholm.  

Temperatur 

Något som påverkar solcellernas förmåga att producera el är dess celltemperatur. När 

temperaturen ökar så ökar även konduktiviteten i det halvledande materialet vilket leder 

till att spänningen i solcellen minskar. Att placera panelerna med möjlighet för luft att 

cirkulera och därmed kyla panelerna, är ett sätt att hålla celltemperaturen nere (SolEl-

programmet, n.d. a). 
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Skuggning 

Skuggning är en annan viktig faktor att ta hänsyn till vid placering av solpaneler. En 

skuggad solcell innebär att ljusintensiteten minskar kraftigt då endast diffus strålning 

når solcellen. Mängden producerad elektricitet minskar då markant. Det bästa är därför 

att placera modulerna där skuggrisken är minimal. Monteras panelerna i rader på 

vinklade ställningar är det viktigt att minimera interna skuggningsförluster som uppstår 

när modulerna skuggar varandra. Detta går inte helt att undvika men tumregler kan 

användas för att optimera avståndet mellan panelerna, se vidare Näsvall (2013). Det går 

även att minska förlusterna från skuggning genom att exempelvis använda så kallade 

by-pass dioder i eller mellan hopkopplade moduler. Dessa dioder känner av när en cell 

eller modul blir skuggad och leder då strömmen förbi denna. En dyrare lösning är att 

använda separata Maximum-Power-Point-Trackers (MPPT:s) för varje modul då de 

förutom att optimera modulens effekt även hjälper till att isolera en skuggad modul. 

Vissa typer av tunnfilmssolceller, som amorft kisel och Grätzelsolceller kan också vara 

ett alternativ på platser där ljusintensiteten är låg eftersom dessa solceller tappar mindre 

effekt relativt toppeffekten jämfört med kristallina moduler. Tunnfilmssolceller är 

dessutom utformade på ett mer avlångt sätt än kristallina vilket innebär att risken att en 

hel solcell täcks är mindre (Juhlin, 2011). 

Total produktion 

Den totala elproduktionen Eprod [Wh/h] på timbasis beror på en rad faktorer som har 

beskrivits tidigare och beräknas som: 

                             (1) 

där G är solinstrålning i modulplanet [W/m
2
], ɳtot är systemets totala verkningsgrad [%] 

och A är solcellernas totala area [m
2
].  

Solcellsanläggningens prestanda 

Elproduktionen för en solcellsanläggning mäts ofta i kWh, men för att få ett 

jämförelsetal oberoende av anläggningens utformning kan energiproduktionen normeras 

till kWh per installerad effekt. Detta tal uttryckt i kWh/kW speglar den lokala 

anläggningen i allt från storlek, placering och instrålningsförhållanden. I Sverige 

producerar de flesta anläggningar mellan 800 och 1 000 kWh/kW per år, men vissa kan 

nå upp till 1 100 kWh/kW (Paradis, n.d.). 

2.2.3 Täckningsgrad och egenkonsumtion 

Producerad el från en solcellsanläggning tillfaller i första hand fastigheten den är 

kopplad till. Om solcellsanläggningen producerar mer el än vad fastigheten konsumerar 

matas normalt sett överskottet in på nätet om inte någon lagringsmetod används. Den 

andel av fastighetens totala elkonsumtion som kommer från den egenproducerade 

solelen benämns täckningsgrad. En täckningsgrad på 30 % innebär således att 30 % av 
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fastighetens totala elbehov täcks av el direkt från solcellsanläggningen och resten från 

köpt el. Täckningsgraden beräknas genom att dividera konsumerad solel med totala 

elbehovet, se ekvation 2. Egenkonsumtion är ett mått på hur stor andel producerad solel 

som tillfaller fastigheten utan att matas in på elnätet, se ekvation 3. Momentan 

konsumerad solel är det minsta värdet av elkonsumtionen eller av elproduktionen per 

vald tidsenhet, se ekvation 4. Exempelvis en egenkonsumtion på 95 % vid tid h innebär 

att 95 % av solelen vid tid h går till fastigheten medan 5 % matas in på nätet som 

överskott. Detta innebär samtidigt en täckningsgrad på 100 % vid tid h eftersom hela 

elbehovet då har tillfredsställts. Täckningsgrad φT [%], egenkonsumtion φE [%] och 

momentan konsumerad solel Mh [kWh/h] beräknas som: 

    
 

 
                                       (2) 

    
 

 
                  (3) 

      {     }            (4) 

där L är elbehovet eller lasten [kWh/h] och P är producerad solel [kWh/h] (Luthander 

m.fl., 2015).  

2.2.4 Ekonomiska parametrar 

Priset för en nyckelfärdig solcellsanläggning brukar uttryckas i kr/kW och inkluderar 

allt från material till installation och driftsättning. Upphandlingskostnader och 

uppföljning är inte inkluderade. Priset på solcellsmoduler har minskat drastiskt det 

senaste decenniet, mycket på grund av ökad tillverkning i Asien. Detta har lett till att 

totalkostnaden för en solcellsanläggning har minskat och likaså beroendet av bidrag. 

Idag skiljer inte priset så mycket mellan stora och små system, se figur 4. Stora system 

över 20 kWp installerad effekt ligger på en kostnad runt 13 kr/W exklusive moms, 

medan de minsta fristående systemen kostar drygt 20 kr/W (Lindahl, 2015).  

  

Figur 4. Prisutvecklingen för solcellssystem i Sverige. Källa: Lindahl, 2015. 
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Elpris 

Elpriset består av en fast del och en rörlig del. Den fasta kostnaden grundar sig på 

nätavgift och abonnemangskostnad från nätägare och elbolag medan den rörliga beror 

av elen som förbrukas. Den rörliga delen är således den del av elpriset som kan 

påverkas genom egenproduktion av el. Det rörliga priset består av spotpris, energiskatt, 

elcertifikatavgift samt överföringsavgift. Spotpriset bestäms på Nordpools spot-

marknad och varierar varje timme beroende på tillgång och efterfrågan, se figur 5 

(Nordpoolspot, 2015). År 2014 låg spotpriset på ett snitt runt 25 öre/kWh för elområde 

3 där Uppsala ligger. 

 

Figur 5. Spotpris år 2014 för elområde 3. Baserat på data från Nordpoolspot, 2015. 

Elproducenter får ersättning för den överskottsel som skickas ut på nätet från en 

solcellsanläggning, men hur stor den är beror på avtalet med det elhandelsbolag som 

köper elen. Alla får dock 4-7 öre/kWh i ersättning för så kallad nätnytta som innebär att 

elhandelsbolaget får minskade överföringskostnader i sitt nät tack vare överskottselen 

som matas in (Holmquist, 2015).  Värdet på den producerade elen beror således på om 

den används inom fastigheten eller om den skickas ut på elnätet och säljs till ett 

elhandelsbolag. Hur mycket de olika elhandelsbolagen betalar för el varierar med allt 

från några ören under Nordpools spot-pris till drygt 1 kr per inmatad kWh (Lindahl, 

2014). Även politiska beslut kring skattereduktioner och bidrag påverkar den 

ekonomiska kalkylen och osäkerheter kring detta gör det svårt att förutspå det framtida 

värdet på producerad el. För att mata in elen på nätet krävs ett imatningsabonnemang 

och i vissa fall tas en inmatningstariff ut av elnätsbolaget (Gåverud, 2014).  
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Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el 

Ett stödsystem som är på plats sedan 1 januari 2015 innebär att mikroproducenter av el 

kan få en skattereduktion på 60 öre för varje kWh el som matas in på nätet, dock 

maximalt för 30 000 kWh/år, det vill säga 18 000 kr/år.  

Kraven för att få skattereduktion är att 

 Din mikroproduktionsanläggning ska ha samma anslutningspunkt som ditt 

uttagsabonnemang. Enkelt uttryckt – inmatning och uttag från elnätet ska ske 

genom samma anslutningspunkt, samma huvudsäkring och samma elmätare. 

 För att räknas som mikroproducent och ha möjlighet att få skattereduktion får 

säkringen i anslutningspunkten inte överstiga 100 ampere. 

 Du måste alltid anmäla till ditt elnätsföretag att du framställer förnybar el och 

matar in till elnätet. Elnätsföretaget säkerställer att din inmatning mäts på ett 

korrekt sätt och har därefter en skyldighet att varje år lämna en kontrolluppgift 

till Skatteverket på hur mycket el du under kalenderåret matat in till elnätet och 

hur mycket du har tagit ut. 

 Båda fysiska och juridiska personer kan få skattereduktion. 

 

Källa: Skatteverket, n.d. 

Elcertifikat 

Elcertifikatsystemet har funnits i Sverige sedan 2003 och syftar till att främja förnybar 

elproduktion. Det innebär att alla producenter av förnybar el varje månad kan få ett 

certifikat för varje producerad MWh, oavsett om elen konsumeras inom fastigheten eller 

matas in på nätet. Ju mer el en anläggning producerar, desto fler elcertifikat kan alltså 

erhållas, dock max i 15 år/anläggning eller till utgången av år 2035 då elcertifikaten 

avvecklas. Certifikaten säljs sedan på en öppen marknad till så kallade kvotpliktiga 

aktörer, främst elleverantörer, som måste köpa en viss andel elcertifikat jämfört med sin 

årliga användning eller försäljning av el. År 2015 ligger kvoten på 0,143 vilket innebär 

att det krävs 0,143 stycken elcertifikat per såld eller använd MWh el. I Sverige är det 

Energimyndigheten som utfärdar elcertifikat och ansvarar för kontoföringssystemet 

Cesar, något som tidigare låg under Svenska Kraftnäts ansvar. Alla elproducenter och 

kvotpliktiga aktörer måste ha ett konto i Cesar och det är där handeln av elcertifikaten, 

som alla är i elektronisk form, sker. Priset för ett elcertifikat varierar något beroende på 

utbud och efterfrågan men hade ett snittpris på 196,59 kr under 2014, det vill säga 

knappt 20 öre/kWh (Cesar, 2015). I slutet av mars varje år måste kvotplikten vara 

uppfylld, annars får den kvotpliktiga en straffavgift motsvarande 150 % av priset för ett 

elcertifikat. I april varje år annulleras sedan elcertifikaten och aktörerna börjar från noll 

igen (Energimyndigheten, n.d. a). 

För att bli beviljad elcertifikat måste den producerade elen mätas timvis med en 

elmätare av en viss noggrannhet. Det är sedan nätägaren, elbolaget eller annan 

specialiserad mätvärdesrapportör som dagligen rapporterar in mätvärdena för 
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elproduktionen till Cesar. En sådan tjänst kostar cirka 1 000 kr/år plus en uppstartsavgift 

på cirka 1 200 kr. Enligt en utredning av Stridh och Hedström (2009) är systemet om 

elcertifikat inte optimalt för solelanläggningar och det beskrivs som krångligt, dyrt och 

tidskrävande att sätta sig in i. En indikation på detta är det faktum att endast 28 % av 

Sveriges nätanslutna solcellsanläggningar har anslutit sig till elcertifikatsystemet 

(Lindahl, 2015). 

Ursprungsgarantier 

Ursprungsgarantier finns för att elkonsumenter ska kunna välja att köpa el producerat på 

ett visst sätt. Varje elproducent har därför rätt att få ett garantibevis med den 

ursprungliga energikälla som elen är producerad av. I likhet med elcertifikat får 

elproducenter ett ursprungsbevis per producerad MWh som sedan säljs via Cesar. Om 

ursprungsgarantin inte har använts inom ett år från produktion annulleras den 

(Energimyndigheten, 2015a). Om elkunders efterfrågan på el från solenergi ökar 

innebär det att värdet på ursprungsgarantier från solel också ökar. Idag är det dock svårt 

att som elkund kräva sitt elbolag på el producerad endast från solen eftersom 

solelproduktionen inte räcker (Telge Energi, n.d.).  

Återbetalningstid 

Återbetalningstid är ett enkelt sätt att få en uppfattning om hur lång tid i år det tar innan 

en investering har betalats tillbaka tack vare ökade intäkter eller besparingar över tiden 

(Bealey m.fl., 2014). Den kan bestämmas något förenklat och då beräknas 

återbetalningstiden Tåterbet [år] som:  

         
  

        
                                                             (5) 

där C0 är den totala investeringskostnaden [SEK] och Cmedelår är ett genomsnittligt värde 

för de årliga intäkterna och besparingarna under systemets livslängd [SEK/år], och beror 

främst på elprisets värde. Om elpriset stiger ökar värdet på den egenproducerade elen 

och återbetalningstiden minskar. Vidare kan bidrag sökas hos Länsstyrelsen för att 

minska installationskostnaderna (Energimyndigheten, 2015b). 

2.3 Upphandling 

I detta avsnitt redovisas hur upphandling går till. Inledningsvis ges en generell 

introduktion till vad upphandling är och dess process, följt av information om lagen om 

offentlig upphandling, olika entreprenadformer och definition av funktionsupphandling. 

2.3.1 Upphandlingens betydelse 

Upphandling är en process i att skriva ett kontrakt eller avtal för inköp av varor och 

tjänster. Det används när ett behov uppstår på ett företag eller en myndighet som själva 

inte har kunskap eller tid att tillgodose det. Då kan behovet utlysas och externa företag 

kan ansöka om att utföra det mot betalning genom att skicka in anbud. Den myndighet 
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eller företag som har ett behov benämns beställare eller upphandlare, medan de företag 

som ansöker om att uppfylla behovet benämns anbudsgivare eller leverantör. När det 

gäller upphandling inom bygg och infrastruktur är det även vanligt med benämningen 

entreprenör (Tarnawski, 2013). 

Upphandlingsprocessen kan se olika ut beroende på om beställaren är offentlig eller 

privat liksom beroende på upphandlingens värde. Offentliga upphandlare kan delas in i 

två grupper; upphandlande myndigheter och upphandlade enheter. Upphandlande 

myndigheter består av statliga och kommunala myndigheter och omfattas av lagen om 

offentlig upphandling, LOU. Upphandlade enheter innefattar företag eller verksamheter 

inom försörjningssektorn och lyder under lagen om offentlig upphandling i 

försörjningssektorn, LUF. Verksamheter under LUF är företag eller myndigheter som 

bedriver verksamhet inom energi, vatten, telekommunikation, transporter eller 

posttjänster (Upphandlingsstöd, 2014a; Värmek, n.d.). 

De största skillnaderna mellan LOU och LUF är att LUF inte har en volymgaranti i sin 

process. Upphandlingarna behöver därmed inte innehålla specificerade uppgifter om hur 

mycket som upphandlas. Det är även tillåtet att ha parallella ramavtal och det finns inget 

krav på att rangordna avtalen i upphandlingen, som görs i LOU för att noga visa 

anledningarna till varför en viss leverantör väljs (Värmek, n.d.). 

2.3.2 Lagen om offentlig upphandling 

Lagen om offentlig upphandling, LOU, gäller för upphandlande myndigheter och syftar 

till att säkerhetsställa att handeln sker på ett sätt som främjar samhället. Det regelverk 

som finns för offentlig upphandling bygger på ett EU-direktiv som till stor del ser 

likadant ut för alla medlemsländer. Detta skapar en fri rörlighet och lika villkor mellan 

EU-länderna (Upphandlingsstöd, 2014b). Värdet på offentliga upphandlingar av varor, 

tjänster och byggentreprenader uppgår årligen till flera hundra miljarder kronor bara i 

Sverige vilket innebär att det har en stor påverkan på samhällsekonomin. Utöver att 

optimera användningen av skattemedel och främja konkurrensen på marknaden så är det 

främsta syftet med offentlig upphandling att ge alla leverantörer samma möjligheter att 

erbjuda sina varor och tjänster till den offentliga sektorn (Konsumentverket, 2013). 

Lagarna som styr offentlig upphandling bygger på fem så kallade upphandlingsrättsliga 

grundprinciper. Dessa är icke-diskriminering, likabehandling, ömsesidigt erkännande, 

proportionalitet och öppenhet. 

 Principen om icke-diskriminering innebär att det är förbjudet att diskriminera en 

leverantör på grund av exempelvis nationalitet eller att premiera ett lokalt 

företag. Inga krav som enbart svenska företag kan känna till eller uppfylla får 

därför ställas. 

 Principen om likabehandling beskriver att alla leverantörer ska ges samma 

förutsättningar, som exempelvis tillgång till information och möjlighet att 

uppfylla kraven. Detta innebär att kommunikation mellan beställare och enskild 
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entreprenör inte får äga rum under upphandlingens gång. Alla eventuella frågor 

och svar måste redovisas och vara tillgängliga för alla anbudsgivare. 

Kravspecifikationerna i förfrågningsunderlaget får heller inte innehålla för 

specifika krav om det inte kan motiveras som syftet med upphandlingen, varje 

krav bör således följas med formuleringen “eller likvärdig”. 

 Principen om ömsesidigt erkännande förklarar att intyg och certifikat som har 

utfärdats av en medlemsstats myndigheter ska vara giltiga i alla EU/EES-länder. 

 Proportionalitetsprincipen innebär att kraven på leverantörer ska vara 

proportionerliga mot kraven i kravspecifikationen, det vill säga att det bör endast 

ställas krav som är nödvändiga för att uppnå målen i uppdraget. 

 Öppenhetsprincipen syftar till att ge anbudsgivarna samma förutsättningar 

genom ett tydligt förfrågningsunderlag med klara kriterier för hur anbuden 

kommer att bedömas och vilka administrativa föreskrifter som gäller. 

 Källa: Konkurrensverket, n.d. a 

Upphandling inom privat sektor är däremot inte styrd av några speciella lagar vilket 

innebär att privata företag inte behöver annonsera om aktuella upphandlingar. De kan 

istället själva utforma metoder och kriterier för att välja leverantör och ett så kallat 

selektivt upphandlingsförfarande brukar användas. Relationen till entreprenörerna är 

ofta avgörande för upphandlarens val och kriterier såsom referenser, erfarenhet, pris, 

personkemi, tekniska resurser och antal anställda är vanliga vid utvärdering av 

entreprenörer. Vid större entreprenader kan fler kriterier läggas till som berör 

arbetssättet hos företaget, så som leveranssäkerhet, organisation, kostnadsstyrning, 

arbetsmiljö och miljö. Enligt Nilsson (2006) tenderar den privata upphandlaren att 

endast lita på ett fåtal entreprenörer inom varje bransch (Nilsson, 2006). 

2.3.3 Upphandlingsprocessen 

Upphandling kan ses som en process bestående av flera steg, se figur 6. 

 

Figur 6. Upphandlingsprocessen. 

För att öka chanserna till en lyckad upphandling råder Konkurrensverket den 

upphandlande myndigheten att göra grundliga förberedelser, vilket främst innebär att 

analysera marknaden, definiera det faktiska behovet samt hur detta ska kunna 

tillgodoses (Konkurrensverket, n.d. b). Behovsanalysen resulterar sedan i ett 
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förfrågningsunderlag som anger vad som efterfrågas och de krav som leverantören 

måste uppfylla. Här kan även miljökrav och sociala krav ställas. I princip alla offentliga 

upphandlingar annonseras sedan ut för att göra leverantörer medvetna om 

förfrågningsunderlaget. Upphandlingar kan därför hittas i databaser online, exempelvis 

via Simap som är ett informationssystem för de europeiska marknaderna för offentlig 

upphandling. Svenska databaser är annars Visma Optic och Konkurrensverket (Simap, 

n.d.). För att inte missa intressanta upphandlingar kan leverantörer också prenumerera 

på förfrågningar genom diverse branschorganisationer, exempelvis Svensk Solenergi 

angående upphandlingar av solel (Finsholm, 2015).  

Anbudsprövningen består av tre faser där myndigheten utvärderar alla inkomna anbud 

för att besluta om vilken leverantör som ska få uppdraget. I första fasen kontrolleras att 

alla anbuden inkommit i tid. Därefter kontrolleras leverantörernas kvalifikation, 

där exempelvis leverantörer som dömts till ekonomiska brott måste uteslutas enligt 

LOU (2007) 10 kap. § 1. Slutligen utvärderas anbuden och kontraktet tilldelas den 

leverantör som uppfyller alla krav och har lägst pris eller är det mest ekonomiskt 

fördelaktiga förslaget enligt 12 kap. § 1 i LOU.  Lägsta pris innebär att det anbud med 

lägst pris tilldelas kontraktet, medan om det ekonomiskt mest fördelaktiga används som 

tilldelningskriterium ska hänsyn tas till olika faktorer såsom kvalitet, leverans- och 

genomförandetid, miljöegenskaper, driftkostnader och funktionella och tekniska 

egenskaper. Den upphandlade myndigheten måste i annonsen eller 

förfrågningsunderlaget ange vilket kriterium som kommer ligga till grund för tilldelning 

av kontrakt (LOU, 2007, 12 kap. § 1). Den upphandlade enheten måste vidare precisera 

en inbördes viktning av de olika kriterierna, då anbudsgivarna tilldelas poäng efter hur 

väl de uppfyller kriterierna. Den anbudsgivaren med mest poäng tilldelas kontraktet. Så 

fort beslut om tilldelning har tagits underrättas alla anbudsgivare om resultatet och 

information om skäl till beslutet ska redovisas. Efter det följer en tid då andra 

leverantörer kan överklaga. Innan upphandlingen är avslutad är allting sekretessbelagt 

och först efter beslutet har tagits blir alla handlingar offentliga och sparas i minst fem år. 

Under avtalets gång sker sedan kontinuerlig uppföljning av kontraktet och leveranser 

samt utvärdering om kraven uppnåtts (Upphandlingsstöd, 2014a). 

2.3.4 Entreprenad- och upphandlingsformer 

Upphandlingar kan utformas enligt olika modeller som beskriver ansvaret mellan 

beställare och leverantör. Beroende på hur mycket beställaren vill vara med att påverka 

kan olika entreprenadformer väljas. För upphandling av solceller är totalentreprenad 

bland det vanligaste, men nedan beskrivs även utförandeentreprenad kortfattat, liksom 

funktionsupphandling, partnerupphandling och direktupphandling.  

Totalentreprenad och ABT 06 

Totalentreprenad är en entreprenadform där entreprenören ansvarar för projektering och 

utförande (Nilsson, 2006). Beställaren sluter därmed bara ett avtal med en entreprenör 

som utformar en lösning utifrån beställarens ställda krav. Eftersom entreprenören 
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ansvarar för projektering, det vill säga planering och utformning av det tekniska 

systemet, är det viktigt att beställaren utformar tydliga och mätbara krav. Annars finns 

en risk att entreprenörerna endast väljer de billigaste lösningarna och exempelvis inte tar 

med miljöaspekter eller produktkvalitet. En viktig föreskrift vid användandet av 

totalentreprenad är ABT 06, allmänna bestämmelser för totalentreprenad avseende 

byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten. Där kan man läsa om bland annat 

undersökningsskyldighet, ansvarsfördelning och vad som gäller vid ändringar och 

tilläggsarbeten. Ansvarstiden för en entreprenad är enligt ABT 06 tio år och inleds med 

en garantitid på fem år om inget annat föreskrivs i kontraktshandlingarna (ABT 06, 

2006, kap. 4 § 7). För material eller särskild vara (fabrikat) som beställaren föreskrivit 

gäller en garantitid på två år. Under garantitiden har entreprenören normalt även ett 

garantiansvar för att entreprenaden uppfyller de funktionskrav som avtalats eller som 

följer av för entreprenören redovisad planerad användning (kap. 5 § 5, s. 23, ABT 06, 

2006). Det står vidare att Entreprenören ansvarar inte för sådant som beror på 

beställarens felaktiga projektering, bristande underhåll, felaktig skötsel eller 

förslitning. Det är därför viktigt att en anläggning sköts och underhålls på ett 

fackmannamässigt sätt, antingen av beställaren eller genom ett serviceavtal med 

entreprenör eller annan aktör. Vid garantitidens utgång sker en garantibesiktning som 

påkallas av beställaren (kap. 5 § 5, ABT 06, 2006).  

Utförandeentreprenad och AB 04 

I utförandeentreprenad har beställaren ansvar för projektering medan entreprenör 

ansvarar för utförande. Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och 

installationsentreprenader finns i AB 04 och gäller för utförandeentreprenader. AB 04 

har samma struktur som ABT 06 och innehåller således samma typ av information (AB 

04, 2004). 

Funktionsupphandling 

Funktionsupphandling liknar totalentreprenad, men har ett tydligare fokus på kundens 

förväntningar i form av funktionstermer och kvalitetskrav. Liksom i totalentreprenad får 

entreprenören i funktionsentreprenad ansvar och frihet att utforma produkt- och 

systemlösningar, men första prioritet är kundens önskningar (Nilsson, 2006). Att ställa 

funktionskrav i upphandlingar uppmuntras eftersom det anses vara innovationsvänligt 

(SOU 2010:56). I en utredning beställd av regeringen om innovationsupphandlingar 

beskrivs innovationsupphandling som upphandling av i förväg okända lösningar på ett 

definierat problem eller behov för vilka det ibland ännu inte har etablerats någon 

marknad (SOU 2010:56, s. 17). Utredningen konstaterar att i princip all offentlig 

verksamhet bör främja innovationer genom att använda innovationsvänlig upphandling, 

där alltså funktionsupphandling är ett alternativ. Samma utredning definierar sedan 

funktionsupphandling efter en rapport från Verket för förvaltningsutveckling, Verva 

enligt följande: 

 En funktion kravställs utifrån verksamhetens behov till skillnad mot krav på 

teknik och tekniska detaljer. 
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 Beställaren upphandlar funktioner med fastställda egenskaper istället för att 

specificera innehåll och utförande. 

 Funktionens egenskaper skall gå att mäta och reglera. 

 Ansvaret för att den avtalade funktionen upprätthålls under avtalsperioden 

överlämnas till leverantören. 

 Funktionsupphandling ställer krav på relationen mellan kund och leverantör, det 

vill säga hur de samverkar under avtalstiden. 

 Vid köp av en funktion kan både tjänster och produkter ingå. 

Källa: Verva (2006, s. 4) 

Grundtanken i funktionsupphandling är alltså en efterfrågan på funktionalitet, inte 

produkten i sig. Det finns inget i LOU som skulle motverka denna typ av 

upphandlingsform utan i kap. 6 § 3 står det att En upphandlande myndighet får ange de 

tekniska specifikationerna som prestanda- eller funktionskrav. I dessa krav kan 

miljöegenskaper ingå. Kraven skall vara så utformade att föremålet för upphandlingen 

klart framgår (LOU, 2007, kap. 6 § 3). Eftersom ansvaret för att funktionen upprätthålls 

under avtalstiden ligger på leverantören är det viktigt att definiera vad detta innebär och 

hur beställare och leverantör ska samverka (Verva, 2006). 

Partneringupphandling 

Upphandlingsformen partnering syftar till att öka kommunikationen mellan alla aktörer 

genom att ha ett strukturerat samarbete dem emellan. Detta innebär att det inte finns 

någon konkurrens i upphandlingen och det krävs stort förtroende mellan alla inblandade 

aktörer då alla jobbar med öppen ekonomisk redovisning mot gemensamma mål 

(Fernström, 2003). 

Direktupphandling 

Om den upphandlade varan eller tjänsten understiger 505 800 SEK kan myndigheter 

verksamma under LOU använda sig av så kallad direktupphandling. Detta innebär att 

det inte finns krav på att upphandlingen har en viss form och heller inga krav på hur en 

leverantör ska anlitas. Däremot måste principerna inom LOU fortfarande beaktas och 

varje myndighet ska anta riktlinjer för när och varför direktupphandling ska användas. 

Alla inköp över 100 000 kr måste dokumenteras och dess skäl till direktupphandling ska 

anges (Konkurrensverket, 2014). 
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3. Metod 

I detta kapitel presenteras de metoder och angreppssätt som använts för att uppnå syftet 

med rapporten. Kapitlet inleds med motiveringar till vald metod, följt av en genomgång 

till hur arbetet har genomförts och vilka data som använts. 

3.1 Val av metod 

För att uppnå syftet med detta arbete, att bidra med förbättrade funktionsupphandlingar 

och utvärdera en nyss genomförd upphandling, krävdes olika angreppssätt. För att 

analysera potentiella förbättringsåtgärder när det kommer till upphandling av solceller 

var det nödvändigt att först få en bild av dagsläget. Studien inleddes således med en 

omvärldsanalys. Syftet med en omvärldsanalys är att försöka sia in i framtiden genom 

att analysera dagens situation, trender och drivkrafter och på så vis förbereda sig för 

eventuella framtida förändringar. Wahlström (2004) diskuterar vikten av en 

omvärldsanalys med ett citat från ishockeystjärnan Wayne Gretzky: The key to winning 

is getting first to where the puck is going next (Wahlström, 2004, s. 16). I detta arbete 

valdes en omvärldsanalys för att utifrån nuvarande situation kring solcellsupphandlingar 

försöka undersöka hur framtida upphandlingar kan komma att se ut. Detta eftersom 

offentliga myndigheter och fastighetsbolag har ett intresse av att veta vart pucken är på 

väg så att de kan anpassa sin verksamhet efter framtida utmaningar eller förutsättningar. 

Omvärldsanalysen har utförts med en litteraturstudie och ett antal intervjuer där 

tillvägagångssättet förklaras mer ingående i nästkommande avsnitt. 

Eftersom detta arbete utförs i samarbete med STUNS Energi och Ihus som nyligen har 

genomfört en funktionsupphandling av solelsystem på Bolandsgatan 10 i Uppsala har 

den anläggningen valts som fallstudie. En fallstudie karaktäriseras av dess fokus på ett 

specifikt fenomen utan att för den sakens skull tappa helhetsbilden. Enligt Denscombe 

(2010) är en av fallstudiens fördelar att flertalet källor och metoder kan användas, något 

som har anammats i denna fallstudie då både simuleringar och intervjuer har varit 

viktiga metoder för att få fram ett resultat. Denscombe (2010) diskuterar olika sätt en 

fallstudie kan väljas på och eftersom Ihus och Bolandsgatan 10 till stor del valdes på 

grund av deras samarbete med denna rapport kan den hävdas vara vald av bekväma skäl 

(matter of convenience). Detta är delvis sant, men valet föll sig även naturligt då det 

enligt vår kännedom är den enda offentliga aktör i Uppsala som har genomfört en 

funktionsupphandling av en solelanläggning. Förhoppningar med fallstudien är att 

genom fördjupning i ett verkligt exempel bidra med lärdomar hur funktionsupphandling 

av solel kan gå till.  

Simulering av solelproduktion har använts som metod för att undersöka vilka tekniska 

funktionskrav angående årlig energiproduktion och andel acceptabel överproduktion 

som kan ställas. Simulering som metod ansågs lämplig eftersom erfarenheter från 

tidigare funktionsupphandlingar saknas. I simuleringar kunde därför flera 

funktionskriterier, tekniska och ekonomiska faktorer varieras för att studera påverkan på 
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slutresultatet. Lastdata från Bolandsgatan 10 har använts i simuleringen av fallstudien, 

men för att kunna dra mer heltäckande slutsatser kring vilka tekniska funktionskrav som 

är rimliga att ställa har lastdata från sex olika verksamheter också använts. 

Simuleringarna har utförts i MATLAB som är en mjukvara och ett 

programmeringsspråk som kan hantera stora datamängder och utföra tekniska och 

matematiska beräkningar (MATLAB, 2015). Möjligheten att inkludera egna lastprofiler 

och kunna utföra simuleringarna upprepade gånger utifrån olika kriterier och parametrar 

gjorde att vi valde att skriva ett eget program.  

3.2 Omvärldsanalys 

3.2.1 Litteraturstudie 

Eftersom detta arbete behandlar frågor gällande offentlig upphandling och solel var det 

naturligt att börja studien med att läsa på om dessa ämnen. Arbetet inleddes således med 

en litteraturstudie på tidigare rapporter och forskning kring detta. Inspiration till 

litteraturstudiens tillvägagångssätt har hämtats från Bryman (2011) som hävdar att 

litteraturstudier är utformade som antingen systematiska eller narrativa. Systematiska 

litteraturstudier definieras som 

… en replikerbar, vetenskaplig och transparent process … som syftar till att 

minimera skevheter genom utförliga litteratursökningar avseende publicerade och 

opublicerade undersökningar och genom att beskriva granskarens beslut, metoder 

och slutsatser.  

                     (Bryman, 2011, s. 102) 

Detta synsätt med systematisk litteraturstudie skiljer sig något från narrativa 

litteraturgenomgångar vilka är mindre strikta och mer anpassningsbara. I en narrativ 

litteraturstudie kan exempelvis sökkriterierna och sökord ändras under arbetets gång och 

då ny kunskap har införskaffats. Processen behöver heller inte redovisas lika tydligt som 

vid en systematisk studie. Då syftet med vår litteraturstudie var att lära oss om ämnet 

valde vi att utgå från den narrativa litteraturstudien. Däremot har mycket av det 

systematiska arbetet anammats då stor vikt har lagts vid att kontinuerligt anteckna och 

registrera arbetet som gjorts. Digitala källor var första valet där sökningar i Uppsala 

Universitets databaser ledde till intressanta arbeten. Sökord som användes inkluderar 

exempelvis funktionsupphandling, lagen om offentlig upphandling, procurement solar 

power europe, trender upphandling, upphandling solel och solceller. Genom referenser 

från de arbeten och artiklar som fanns letade vi oss vidare. Fakta skrevs ner och 

informationen från litteraturstudien ligger till stor del grund för kapitel 2 om solel och 

upphandling. Genom att läsa och analysera rapporter, utredningar och fakta formades 

även många frågor kring hur och om tidigare forskning kunde appliceras på solel. Dessa 

funderingar utformades sedan till intervjufrågor som användes i ett senare skede av 

arbetet.  
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3.2.2 Intervjuer 

För att komplettera litteraturstudien med information från insatta aktörer inom 

upphandling av solceller gjordes ett antal telefonintervjuer. Dessa hade som syfte att ge 

en bild av dagens situation angående upphandling av solceller, vilka fördelar och 

nackdelar som finns samt bidra med tankar och åsikter kring framtida upphandlingar 

och funktionsupphandlingar. Vid urvalet av respondenter utgick vi från offentliga 

aktörer som på ett eller annat sätt varit delaktiga i upphandlingar av solceller. Beställare, 

konsulter, entreprenörer och branschorganisationer kontaktades, se tabell 1. Vissa 

aktörer valdes genom tips från vår handledare, och genom snöbollseffekten och eget 

sökande fick vi kontakt med fler passande respondenter.  

Tabell 1. Respondenter för omvärldsanalysen.  

Aktör 
Organisation/ 

Företag 
Representant Datum 

Intervju-

form 

Entreprenör och 

solcellskonsult 
Paradisenergi Johan Paradis 2015-02-23 Telefon 

Entreprenör och 

solcellskonsult 
Energibanken 

Mats 

Andersson 
2015-03-06 Telefon 

Entreprenör och 

solcellskonsult 
SB Solar 

Linus Werner 

och Hugo 

Larsson 

2015-04-20 Personlig 

Bransch-

organisation 
Svensk Solenergi Lars Andrén  2015-03-10 Telefon 

Beställare Familjebostäder 
Helena 

Ulfsparre 
2015-03-06 Telefon 

Beställare 
Hållbar 

Utveckling Väst 

Therese 

Näsman 
2015-03-10 Telefon 

Beställare 
Kungsbacka 

kommun 
Gustav Larsson 2015-03-12 Telefon 

Beställare 
Landstingsservice 

Uppsala 
Fredrik Sadjak 2015-03-12 Personlig 

Solcellstillverkare 

och forskning 
Solibro David Näsvall 2015-04-27 Personlig 

 

Semistrukturerade intervjuer användes, vilket innebär att intervjuaren utgår från en 

intervjuguide med väl förberedda teman, se appendix B. Frågorna är öppna och har inga 

fasta svarsalternativ vilket ger respondenten stort utrymme att svara efter egna 

erfarenheter och kunskap. Detta gör att intervjuaren får möjlighet att spinna vidare på 

det respondenten sagt och ta upp intressanta trådar. Frågorna från intervjuguiden 

behöver därför inte ställas i en specifik ordning utan anpassas efter varje 

intervjutillfälle. Majoriteten av intervjuerna genomfördes över telefon på grund av 

praktiska skäl eftersom respondenterna fanns utspridda över landet. Personliga 

intervjuer hade därför varit för tidskrävande och dyrt. För att vara säker på att få med all 

information från intervjun spelades dessa in efter godkännande från respondenten. 

Anteckningar togs också flitigt under intervjuernas gång för att underlätta efterarbetet. 
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Dessa anteckningar förtydligades och kompletterades sedan med hjälp av det inspelade 

materialet och sorterades efter teman från intervjuguiden. På detta sätt kunde likheter 

och skillnader mellan svaren enklare urskiljas.  

3.3 Fallstudie 

För att utvärdera funktionsupphandlingen på Bolandsgatan 10 har dokumentation kring 

upphandlingen studerats. Möten, mailkontakt och semistrukturella intervjuer med 

beställaren Ihus och deras samarbetspartner STUNS Energi har varit viktiga 

informationskällor under arbetets gång då de bidragit med både data och information 

om upphandlingen och den installerade solcellsanläggningen. Telefonintervjuer med de 

entreprenörer som skickade in ett anbud hölls för att få deras syn på 

funktionsupphandlingen. Intervjuguiden koncentrerades då till att främst gälla de 

specifika omständigheterna för upphandlingen på Bolandsgatan 10 och förbereddes 

noga för att inte ta för lång tid. Studiebesök på den färdiginstallerade anläggningen har 

ägt rum vid två tillfällen varav det första var i samband med ett introduktionsmöte och 

det andra var vid deltagandet i en workshop om funktionsupphandling av solel. I tabell 

2 visas de intervjutillfällen där mest information har hämtats. Flera informella möten 

och avstämningar med Ihus och STUNS Energi har dock ägt rum under arbetets gång. 

Tabell 2. Respondenter för funktionsupphandlingen av solcellsanläggningen på 

Bolandsgatan 10.  

Aktör 
Organisation/ 

Företag 
Representant Datum Intervjuform 

Beställare 

 

 

Samarbetspartner 

Ihus 

 

 

STUNS Energi 

Maria Säfström 

Niclas Nilsson 

Henrik Hjelmstedt 

Hans Nyhlén 

2015-03-09 Grupp, 

personlig 

Beställare Ihus Henrik Hjelmstedt 2015-05-18 Personlig 

Anbudsgivare Solkompaniet Christian 

Åkerström 

2015-04-17 Telefon 

Anbudsgivare Upplands 

Energi 

Anders Finsholm 2015-03-11 Telefon 

Anbudsgivare Gridcon Henrik Persson 2015-03-11 Telefon 

Anbudsgivare PPAM Patrik Wiklund 2015-03-10 Telefon 

     

För att utvärdera den installerade anläggningens tekniska funktionalitet samt de 

funktionskrav som ställdes i förfrågningsunderlaget gjordes flera simuleringar i 

MATLAB med data från Bolandsgatan. Genom dessa kunde optimala placeringar tas 

fram och sannolikheten för den installerade anläggningen att klara de ställda energi- och 

överproduktionskraven beräknas. Simuleringarna syftade också till att leda till förslag 

på krav som eventuellt hade varit bättre att ställa för Bolandsgatan 10.  
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3.4 Simuleringar 

Ett script arbetades fram i MATLAB för att simulera en solcellsanläggnings 

elproduktion och dess matchning med en konsumtionsprofil. Med hjälp av programmet 

kunde resultatet från möjliga placeringsalternativ jämföras mot varandra. Den optimala 

orienteringen för en specifik anläggning kunde således tas fram. Efter vald placering 

simulerades anläggningens elproduktion och överproduktion för olika stora system (i 

termer av installerad effekt) över olika väderår. Syftet med det var att ta fram en 

sannolikhet att klara ställda funktionskrav samt att ta fram gränsvärden för när två krav 

inte kan ställas mot varandra. Därefter undersöktes typlaster för sex olika verksamheter 

för att försöka dra generella slutsatser och utforma tumregler. 

3.4.1 Antaganden 

I utformningen av simuleringsprogrammet har vissa antaganden gjorts. För det första 

har det antagits att alla anläggningar består av samma sorts komponenter och alltså har 

samma verkningsgrad ƞ. I verkligheten kommer faktorer som exempelvis kabellängd 

och modulernas möjlighet till avkylning att påverka anläggningens verkningsgrad och 

således dess elproduktion. När det kommer till modul har vi antagit att alla moduler är 

av sorten IBC Polysol 250 VL, eftersom det är de moduler som installerades på 

Bolandsgatan 10. Växelriktaren antar vi är av typen SG 12KTL-EC från Sungrow med 

Euroverkningsgrad
2
 97,8 % då dessa har installerats på Bolandsgatan. Vi har även 

antagit att alla är mikroproducenter. Solcellsanläggningen för typfallen har antagits vara 

orienterade mot söder i samma lutning som i rapporten av Molin m.fl. (2010), se tabell 

5. Se tabell 3 och 4 för övriga antaganden som påverkar simuleringsresultaten.  

Tabell 3. Tekniska antaganden till simuleringarna.  

 Antagande Källa 

Livslängd system 30 år Molin m.fl. (2010) 

Livslängd växelriktare 15 år  Svensk Solenergi (n.d.) 

ƞ modul 15,3 % IBC Polysol 250 VL 

ƞ växelriktare 97,8 % SG 12KTL-EC 

Smutsförluster 1 % Molin m.fl. (2010) 

Snöförluster 3 % Molin m.fl. (2010) 

Skuggningsförluster 0 % Molin m.fl. (2010) 

Temperaturens påverkan på 

solcellens ƞ 
0 % Eget antagande 

                                                           
2
 ”European Efficiency” är en årsgenomsnittlig verkningsgrad som motsvarar klimatet i Centraleuropa 

(PVsyst, 2014).    
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Övriga systemförluster
3
 5 % Näsvall (2013) 

Degradering 0,7 %/år 
Baserat på 80 % 

effektgaranti i 25 år 

Albedo 
mars-dec 0,2 

jan-feb 0,7 

SolEl-programmet (n.d. 

b) 

Sommarmånader maj-augusti 
Enligt upphandling för 

Bolandsgatan 10 

   

 

Tabell 4. Ekonomiska antaganden till simuleringarna. 

 Antagande Källa 

Nätnytta 0,04 kr/kWh Holmquist (2015) 

Elskatt 0,294 kr/kWh Dalakraft (2015) 

Nätavgift 0,12 kr/kWh Paradis (n.d.) 

Avgift elcertifikat 

inkluderat i elpris 
0,03 kr/kWh 

Energimyndigheten 

(2015c) 

Elcertifikat 0,20 kr/kWh Cesar (2015) 

Ursprungsgarantier 0 kr Eget antagande 

Skattereduktion för 

mikroproducenter 
0,60 kr/kWh  Skatteverket (2015) 

Bidrag  0 kr Eget antagande 

Elhandelspris Spotpris 2014, kr/kWh Nordpoolspot (2015) 

Elprisökning 2 %/år Eget antagande 

Systemkostnad för 

system > 20 kWp 
12 900 kr/kW Lindahl (2015) 

Systemkostnad för 

system < 20 kWp 
13 900 kr/kW Lindahl (2015) 

Kostnad att byta ut 

växelriktare 
2 500 kr/kW 

Annegren m.fl. 

(2014) 

   

3.4.2 Utformning av simuleringsprogram 

Simuleringsprogrammet som utarbetats i MATLAB använder delvis ett befintligt 

program skrivet av Joakim Widén vid Uppsala universitet (se vidare Widén, 2010; 

Widén, 2011). Programmet beräknar diffus, direkt och global solinstrålning i planet 

utifrån solinstrålningsdata samt vald azimut, lutning, albedo och geografisk position. 

Dess output är den solinstrålning som når solcellerna i det valda planet. Utifrån 

                                                           
3
 Förluster så som reflektion mot modulens glasyta, omvandlings- och kabelförluster.   
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solinstrålningen som når planet beräknar vårt simuleringsprogram ett antal parametrar 

för att utvärdera varje orientering. Dessa parametrar är: 

 Elproduktion och överproduktion 

 Täckningsgrad och egenkonsumtion 

 Återbetalningstid (något förenklad, enligt ekvation 5) 

 Om eventuella krav uppfylls eller ej 

För att göra dessa beräkningar för olika placeringar anropas Widéns program för varje 

kombination av azimut och lutning som valts. På så vis har produktionen från alla valda 

azimut och lutningar analyserats och sparats i en stor matris för varje typ av last. Totalt 

testades 190 olika orienteringar, azimut från 90° rakt österut till -90° rakt västerut och 

modullutning från 0° till 90°, båda i steg om 10°. Elproduktionen beräknades enligt 

ekvation 1 och tillsammans med antaganden i tabell 3 beräknades systemets totala 

verkningsgrad ɳtot [%]
4
 som:  

                                                             (6) 

där ɳmodul är modulens verkningsgrad [%], ɳväxelriktare är växelriktarens verkningsgrad 

[%], fsmuts är förluster på grund av smuts [%], fsnö är förluster på grund av snö [%] och 

fövrigt är övriga förluster [%]. 

Eftersom anläggningen på Bolandsgatan är kopplad till två elcentraler, EC1 och EC2, 

kan den egentligen ses som två separata system som tillsammans enligt 

kravspecifikationen ska producera 45 000 kWh årligen utan att mata ut mer än 5 % av 

elen under sommarens vardagar. Enligt förfrågningsunderlaget skulle cirka 60 % av 

anläggningen kopplas till den ena elcentralen och 40 % till den andra elcentralen. För att 

utvärdera om det var en rimlig fördelning beräknade vi förhållandet mellan 

lastprofilerna från de två elcentralerna som: 

     
    

         
            (7) 

     
    

         
                 (8) 

där fEC1 är andelen kopplad till EC1 [%], fEC2 är andelen kopplad till EC2 [%], LEC1 är 

last kopplad till EC1 [kWh] och LEC2 är last kopplad till EC2 [kWh].  

Överproduktionen beräknades genom att ta elproduktionen minus lasten för varje timme 

h. De värden där produktionen var större än lasten, det vill säga då systemet 

överproducerade, sparades, se ekvation 9. För att räkna ut den totala 

överproduktionsandelen togs totala överproduktionen delat på totala elproduktionen, se 

ekvation 10. Överproduktionen P(h)netto [kWh] och överproduktionsandelen Pnettoandel 

[%] beräknades som: 

                                                           
4
 I procent om multiplicerat med 100. Gäller vidare på samma sätt. 
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                                      (9) 

            
      

    
          (10) 

där P(h) är elproduktionen vid tid h [kWh/h], L(h) är lasten [kWh/h], Pnetto är 

överproduktionen [kWh] och Ptot är den totala elproduktionen [kWh]. 

För att beräkna överproduktionen för Bolandsgatan med dess två elcentraler krävdes det 

att varje elcentrals överproduktion viktades och summerades. Respektive elcentrals 

överproduktionsandel multiplicerades med fördelningsandelen för att sedan summeras, 

se ekvation 11. Bolandsgatans totala överproduktionsandel Pnettoandel,tot [%] beräknades 

som: 

                                                                (11) 

där Pnettoandel,EC1 är överproduktionsandelen för EC1 [%], Pnettoandel,EC2 är 

överproduktionsandelen för EC2 [%], fEC1 är andelen kopplad till EC1 [%] och fEC2 är 

andelen kopplad till EC2 [%]. 

Taket på Bolandsgatan är cirka 6 000 m
2
 varav cirka hälften är svagt lutat åt norr på 

grund av takets konstruktion. Den tillgängliga takytan sattes därför till 3 000 m
2
 – en yta 

som inte utgör någon begränsning för storleken på något av systemen. Simuleringarna 

utgick från kravet om att uppfylla en årlig elproduktion på 45 000 kWh vilket innebär 

att systemets installerade toppeffekt varierar för varje orientering. De orienteringar som 

inte klarade båda ställda krav eliminerades. Sommarens vardagar exkluderas i linje med 

de ställda funktionskraven, se kapitel 2.1, med hjälp av en funktion som tar bort de 

timmar som infaller på helgerna. Utifrån simuleringarna valdes sedan det mest 

fördelaktiga placeringsalternativet för varje last ut för en känslighetsanalys. De 

fördelaktiga placeringsalternativen definierades som de med minst storlek som klarar de 

ställda kraven. Känslighetsanalysens syfte är att ta fram smärtgränser för hur stora 

system som klarar vilka krav. En vektor med olika stora system, exempelvis mellan 35 

kWp och 65 kWp, samt en vald azimut och lutning fungerar som input. Programmet 

beräknar sedan ovan nämnda parametrar för varje storlek på systemet för nio olika 

väderår ett år i taget. På så vis ses hur produktionen varierar beroende på väder och 

vilken storlek på system som klarar av de ställda kraven kan urskiljas.  

3.5 Data 

Vid simuleringar är det viktigt att använda sig av bra data eftersom kvaliteten på input 

är avgörande för kvaliteten på resultaten. De beräkningar som har gjorts i MATLAB 

bygger på de antaganden som gjorts och de ekvationer som redovisats. Författarna har 

lagt stor vikt vid att använda data av kvalitet för att öka chanserna till en lyckad och 

verklighetstrogen simulering. Simulering av solelproduktion beror främst på 

solinstrålningsdata och lastprofiler. 
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3.5.1 Instrålningsdata 

Det finns ett antal program och modeller som årlig solinstrålning kan hämtas från. 

Meteonorm, tillgängligt via Meteotest, kombinerar satellitbilder och information från 

cirka 7 000 väderstationer världen över, varav drygt 1 300 mäter solinstrålning. 

Meteonormvärdena är baserade på historiska data mellan åren 1991 och 2010 

(Meteonorm, 2015). Solinstrålningsvärden för Stockholm från Meteonorm användes vid 

de initiala simuleringarna för att ta fram optimala placeringar och beräkna produktion 

för de sex typlasterna. Detta eftersom Meteonorm representerar en typ av normalår och 

risken för att använda ett ”dåligt” eller ”bra” solinstrålningsår minskar jämfört med om 

uppmätta värden använts.  

För att kunna simulera hur en anläggning beror av olika väderår, användes 

solinstrålningsdata från SMHI:s mätstation i Norrköping för åren 1992-1999 som 

gjordes tillgänglig via universitetslektor Widén på Uppsala universitet. Norrköping är 

den stad som låg närmast Uppsala som det fanns kompletta värden för och valet föll 

därför på den staden istället för Stockholm som saknade värden för vissa av åren. Se 

figur 7 för global solinstrålning som använts i beräkningarna.   

 

Figur 7. Medeldygnsprofil under maj-augusti för global solinstrålning på horisontellt 

plan. Baserat på SMHI i Norrköping 1992-1999 samt Meteonorm för Stockholm. 

3.5.2 Lastdata 

I simuleringar av fallstudien har elkonsumtionen från de två elcentralerna på 

Bolandsgatan 10 används. I figur 8 och 9 kan ses att elanvändningen följer ett tydligt 

dygns- och veckomönster. Skillnaden mellan de två lastprofilerna är tydliga där lasten 

kopplad till EC2 är mycket jämnare och något lägre än lastprofilen kopplad till EC1. 
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Anledningen till den ökade elkonsumtionen för EC1 i mitten på året är att 

kylmaskinerna då kopplas på. Anledningen till den ökade baslasten för EC2 som sker i 

augusti är däremot okänd. Total elkonsumtion för 2014 är 208 160 kWh. 

 

Figur 8. Lastprofil år 2014 för Bolandsgatan 10. 

 

Figur 9. Lastprofil för Bolandsgatan 10 för två veckor 2014. 

Vid simulering av typfallen har lastdata från en tidigare studie av Molin m.fl. (2010) 

använts. Lastprofiler från sex olika verksamheter har applicerats i våra simuleringar, se 

tabell 5.  
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Tabell 5. Elanvändningsdata för de sex valda typlasterna. Källa: Molin m.fl. (2010).  

Kod Beskrivning Källa Mätår 

Total 

elanvändning 

[MWh/år] 

Solcellernas 

lutning [°] 

Tillgänglig 

takyta 

[m
2
] 

L1 Kyrka Utsikt Nät 2009 17,6 45 400 

L2 Lantbruk 
Erikslunds 

gård 
2008 206 45 2 000 

L3 Bilprovning 
Industriell 

laststyrning 
2008 85,2 28 600 

L4 Kontor 
Rådhuset, 

Norrköping 
2008 494  28 3 000 

L5 Industri 
Boxholms 

stål 
2007 3797  28 30 000 

L6 Flerbostadshus simulerad - 58,7  24 200 

       

Typlasternas elförbrukningsprofil varierar i storlek och över årets timmar beroende på 

verksamhet, se figur 10. Elförbrukningen under sommarmånaderna maj till augusti är 

generellt något lägre än resten av året.  Framförallt är detta tydligt för kontor och 

industri vars verksamhet minskar kraftigt delar av denna period. 

 

  

Figur 10. Årlig elkonsumtion för de sex typlasterna. Sommarmånaderna är utmärkta 

inom de röda linjerna. Observera att y-axlarna är anpassad efter varje typlast. 
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4. Omvärldsanalys 

I detta kapitel redovisas resultatet från litteraturstudier och intervjuer där först trender 

och drivkrafter kring upphandling presenteras. Därefter följer resultat av intervjuerna 

gällande dagens upphandlingsformer av solelsystem som ämnar svara på hur 

upphandling av solcellsanläggningar går till idag och vilka för- och nackdelar som finns 

med funktionsupphandling av solel. 

4.1 Trender kring upphandlingar 

4.1.1 Innovation 

En forskningsrapport om innovationsupphandling av C. Edquist (2014), beställd av 

Konkurrensverket, konstaterar att funktionsupphandlingar frigör kreativitet hos 

leverantörer och att innovationskraften därmed höjs. Han rekommenderar att den 

offentliga sektorn successivt ska utöka implementeringen av denna typ av 

upphandlingsform eftersom ett effektivt innovationssystem är viktigt för att öka 

konkurrenskraften. Med fler innovationer utvecklas även den långsiktiga 

produktivitetsutvecklingen vilket gynnar tillväxt och framtida välstånd (Edquist, 2014). 

Denna frihet som tilldelas entreprenörer vid funktionsupphandlingar är även något som 

uppmärksammats i tidigare forskning. Lingegård m.fl. (2012) konstaterar liknande att 

integrerade produkt- och tjänsteerbjudandekontrakt leder till mer kreativa och holistiska 

lösningar. Författarna trycker även på vikten av att använda sig av tillgänglig kunskap, 

något som blir lättare när entreprenören får friare tyglar och kan applicera tidigare 

lärdomar på nya projekt (Lingegård m.fl., 2012). 

4.1.2 Helhetstänk kring inköp 

Offentlig myndighet har gått från att vara producent till att bli beställare och enligt 

Magnus Nilsson på Peak Procurement befinner vi oss nu i ett paradigmskifte (SIPU, 

2013). Detta tyder resultatet från en förstudie om funktionsupphandlingar inom IT-

området också på, där det faktum att den interna förvaltningsorganisationens roll ändras 

från att ha driftansvar till att bli beställare av tjänster. Detta kräver en ny typ av 

kompetens, och osäkerheter kring vad detta innebär kan upplevas som ett problem 

(Verva, 2006). För att en verksamhet ska kunna göra strategiska upphandlingar måste 

hela organisationen vara med och upphandlingarna spegla myndighetens mål. Att utreda 

vilka behov som finns, vad som krävs för att nå målen och hur vägen dit ser ut är något 

som kräver en organisation i samspel. För många myndigheter kommer detta att 

innebära ett förändringsarbete där inköpsavdelningen måste integreras med resten av 

verksamheten för att kunna utföra strategiska inköp och upphandlingar (SIPU, 2013).  

4.1.3 Hållbara upphandlingar 

Hållbara upphandlingar innefattar både miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter. 

Att ställa miljökrav vid upphandlingar är ett exempel på ett styrmedel som används 
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frekvent idag och syftar till att minska klimatpåverkan för att nå regeringens uppsatta 

klimat- och energimål. Johansson (2014) hävdar att det finns mer potential i att använda 

upphandlingar för att driva miljömässig och social utveckling framåt. Just sociala krav 

tror Magnus Josephson, specialist på offentliga upphandlingar och rådgivare till 

myndigheter och företag, kommer öka starkt den närmaste framtiden (Företagarna, 

2014). Även om mycket tyder på att införandet av hållbara krav i upphandlingar ökar 

finns det dock enligt upphandlingsutredningen behov av mer forskning för att kunna 

utvärdera vilken roll sådan typ av upphandling spelar som samhällspolitiskt styrmedel 

(SOU 2011:73). En norsk studie har även visat att arbetet skiljer sig mycket kring hur 

hållbara upphandlingar implementeras mellan olika kommuner och att man har kommit 

längst i stora kommuner (Michelsen och de Bour, 2009). Det konstateras även att 

leverantörer och beställare har olika syn på vilka miljöaspekter som är mest relevanta att 

ta hänsyn till i upphandlingsprocessen och om samarbetet dem emellan skulle utökas 

finns möjlighet till större fokus på hållbarhetsfrågor (Fet m.fl., 2011). 

4.1.4 Resurseffektivitet 

I en rapport av Lingegård m.fl. (2014) om funktionsupphandlingar av 

järnvägsinfrastruktur konstateras att man genom att anamma ett livscykelperspektiv i 

val av entreprenadform kan resurser användas effektivare och innovationskraften öka. 

Författaren sammanfattar att incitamenten för att bygga en så bra och hållbar väg som 

möjligt ökar om entreprenören även får ansvara för järnvägens underhåll under 

drifttiden. För att vinna upphandlingar och minska framtida driftkostnader optimeras 

därför resurserna och kvalitén på slutprodukten ökar (Lingegård m.fl., 2012). 

Resurseffektivitet är även något som behandlas i många kommuners riktlinjer och mål 

kring upphandlingar. Ett exempel på det är Uppsala Kommuns upphandlingspolicy där 

det kan läsas att kommunens upphandlingar bland annat ska bidra till ansvarsfullt 

resursutnyttjande och en hållbar utveckling. Vidare står det att Uppsala kommun 

främjar innovationer för att möta framtida utmaningar inom välfärd, miljö samt tillväxt 

och ställer krav på långsiktigt hållbara lösningar (Uppsala kommun, 2014. s. 2).  

4.2 Upphandling av solel 

Upphandling av solenergianläggningar liknar andra typer av offentliga upphandlingar 

och regleras inte i någon specifik lag. För beställaren är det viktigaste att göra ett bra 

förarbete och undersöka platsens förutsättningar för installering av solel (Andrén, 

2013). Det är viktigt att undersöka takets livslängd för att undvika att riva 

solcellsanläggningen om taket måste bytas (Nyhlén, 2015). Nätägaren bör också 

kontaktas i ett tidigt skede för information om vilka villkor som krävs vid anslutning till 

elnätet. I en skrift initierad av Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor 

(UFOS) beskriver Andrén (2013) upphandlingsprocessen av solenergi som fyra faser; 

dimensionering, kravspecifikation, ekonomiska villkor samt upphandling och val av 

entreprenadform. I dimensioneringsfasen görs energiberäkningar och behovet under 

sommarmånaderna fastställs. I dimensioneringsfasen är det tänkbart att avtala om en 
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anläggnings årliga energibesparing i en totalentreprenad och anläggningen 

dimensioneras sedan efter önskad täckningsgrad. I denna fas ingår även att fastställa 

huruvida solelanläggningen kan integreras i byggnaden och på så vis leda till ett 

mervärde för fastighetsägaren. I fas två utformas kravspecifikationen där systemkrav, 

energiberäkning och miljö- och klimatvinster hanteras. Placeringsmöjligheter av 

solelanläggningen, utrymme för växelriktare och andra komponenter specificeras också 

i kravspecifikationen liksom krav som CE-märkning och andra typgodkännande. De 

ekonomiska villkoren fastställs sedan med hjälp av valda beräkningsmetoder. 

Upphandling och val av entreprenadform är sista steget där även garantivillkor och 

uppföljning fastställs (Andrén, 2013). 

Hur detta förfarande går till praktiskt skiljer sig något mellan de aktörer som kontaktats 

i denna studie men majoriteten av beställarna tog hjälp av konsulter i något skede och 

utgick från möjliga takytor. I projektet Hållbara Järva tog Familjebostäder hjälp av 

konsulter med förprojekteringen, där kapacitet och möjliga placeringar utreddes. 

Hänsyn togs till parametrar såsom lutning, skuggning, väderstreck, och resulterade i ett 

underlag för placeringsalternativ. Därefter upphandlades en viss installerad effekt 

(Ulfsparre, 2015). Kungsbacka kommun som deltar i en solcellssatsning i Västra 

Götaland utgår från lämpliga lokaler där fastighetens elbehov på sommaren är en av de 

viktigaste parametrarna. Därutöver är det tilldelad budget och befintliga fastigheter som 

begränsar storleken på upphandlad anläggning (Larsson, 2015). Landstingsservice i 

Uppsala län har utrett potentialen för solceller på majoriteten av deras fastigheter, som 

till stor del består av sjukhus och därför har ett stort elbehov dygnet runt året om. 

Utgångspunkten har därför varit tillgängliga takytor (Sadjak, 2015). Enligt Andersson 

(2015) från Energibanken är det vanligaste upphandlingsförfarandet totalentreprenad, 

något som alla beställare vi pratat med kan intyga. Detta innebär att entreprenörerna får 

möjlighet att utnyttja sin kompetens och ge förslag på anläggningens utformning utifrån 

deras kunskap och erfarenhet (Andersson, 2015).  

4.2.1 Krav som ställs i förfrågningsunderlag 

Solelanläggningars viktigaste funktion är enligt Andersson från Energibanken (2015) att 

producera energi under hela dess livslängd. Eftersom det är den installerade effekten 

som genererar energi ställer de flesta beställarna krav på anläggningens storlek i termer 

om installerad toppeffekt (med kanske en tolerans på ± cirka 5 % beroende på takytans 

begränsningar). Larsson (2015) från Kungsbacka kommun betonar vikten av ett 

optimalt utformat system med hög normerad produktion och brukar därför ha ett 

minimikrav på en viss energiproduktion per installerad kW. Alla respondenterna trycker 

på vikten att kräva certifierade och godkända moduler med både effekt- och 

funktionsgaranti. Använder man sig av föreskrifterna i ABT 06 har man en trygghet i 

och med standarden med fem års garantitid. Andersson (2015) brukar dessutom ställa 

krav på att modulerna ska klara tester för förhöjd snölast till anläggningar som ska 

installeras på snörika platser i Norrland. I vissa fall kan det även vara relevant att ställa 

estetiska krav på modulerna för att de ska passa på en specifik anläggning. Att ställa 
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kvalitetskrav eller certifieringar på de övriga komponenterna är också viktigt eftersom 

både växelriktare och kablar spelar roll för hur systemet kommer prestera. Utöver 

kvalitet på produkterna i sig är den totala systemeffekten en av de viktigaste aspekterna 

eftersom det är viktigt att installationen ska fungera i ett system (Sadjak, 2015).  

Att kräva ett visst antal referensanläggningar är något som är vanligt vid upphandlingar 

av solel. Dessa krav ställs för att försöka skydda sig från oseriösa anbudsgivare med 

bristande erfarenhet. En effekt av det kan dock leda till svårigheter för nya aktörer att ta 

sig in på marknaden. Enligt Larsson och Werner (2015) på det nystartade företaget 

Save-By-Solar får man lösa det genom att använda sig av kontakter och nätverk för att 

få sina första kunder. En möjlighet är också att samarbeta med erfarna aktörer för att få 

referensanläggningar.  

4.2.2 Bedömning av anbud 

Åsikter kring huruvida det är lätt eller svårt att bedöma anbuden skiljer sig något åt 

mellan respondenterna. Vissa använder sig av ett standardiserat anbudsformulär vilket 

innebär att alla inkomna anbud är utformade på samma sätt och därför är relativt lätta att 

jämföra (Ulfsparre, 2015; Sadjak, 2015). Paradis (2015) menar dock att beställarens 

kunskap om solelanläggningar är av stor vikt vid bedömningar av anbud. Detta eftersom 

de tekniska lösningarna är svårbedömda för en beställare som inte har kunskap om 

soleltekniken. Även fast de flesta entreprenörer är ärliga och använder sig av bra 

produkter så kan det finnas oseriösa aktörer som lämnar felaktiv information om 

modulernas kvalitet och ursprung. Modultillverkare kan också välja att avrunda den 

uppmätta toppeffekten uppåt eller nedåt beroende på om de vill överträffa kundernas 

förväntningar eller kunna sälja modulerna till ett högre pris (Näsvall, 2015). Svensk 

Solenergi anser att det borde finnas någon praxis för att göra upphandlingsunderlagen 

mer jämförbara där någon typ av manual utformad av oberoende myndighet eller 

organisation skulle kunna vara ett sätt att underlätta tolkningen av inkomna anbud 

(Andrén, 2015). 

Livscykelkostnad, LCC, är något som dyker upp i vissa upphandlingar som ett kriterium 

i utvärderingen av ekonomiskt mest fördelaktiga anbud. Detta är ett 

tilldelningskriterium som Kungsbacka kommun har använt sig av i sina upphandlingar 

av solceller där investeringskostnader, underhållskostnader, energikostnader och 

restvärde står för LCC:ns komponenter. Larsson (2015) tycker det konceptet har 

fungerat både bra och dåligt, men eftersom olika leverantörer beräknade kostnaderna på 

olika sätt var det inte helt lätt att jämföra trots kritisk granskning av beräkningarna. Till 

framtida upphandlingar ska de istället använda egna nyckeltal angående exempelvis 

underhållskostnader för att säkerhetsställa att dessa stämmer väl överens med 

verkligheten. Enligt Andersson (2015) är det väldigt svårt med LCC eftersom det krävs 

att framtida produktion beräknas och jämförs, något som han är skeptisk till.  
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4.2.3 Ansvarsfördelning  

Det är främst beställare och leverantör som är inblandade i upphandlingar av 

solelanläggningar, och i vissa fall kontaktas även en konsult som hjälper till med 

behovsanalys och att utforma förfrågningsunderlag. Många entreprenörer har öppnat 

egna konsultfirmor just eftersom det finns ett behov av rådgivning när det gäller 

solcellsinstallationer. Save-By-Solar vill få fler att våga satsa på solcellsinstallationer 

och riktar sig därför främst till kommersiella aktörer med begränsad kunskap. De 

erbjuder sina kunder att teckna ett serviceavtal vilket innebär att leverantören tar fullt 

ansvar för att anläggningen fungerar som den ska under hela livstiden samt sköter allt 

kring uppföljning, underhåll samt det administrativa kring elcertifikat och elavtal 

(Larsson och Werner, 2015). Kungsbacka kommun har däremot erfarenhet av att 

upphandla solelanläggningar och sköter därför förstudien och upphandlingen själva där 

totalentreprenad har varit den entreprenörsform som använts. Det som Larsson (2015) 

hävdar skulle kunna bli bättre är styr/reglerdelen som kommer med totalentreprenad. 

Han menar att inte alla entreprenörer de har jobbat med är vana med den biten, varför de 

eventuellt kommer använda sig av utförandeentreprenader i framtiden. När själva 

anläggningen sedan är installerad är det i normalt fall upp till beställaren att se till att 

allt fungerar som det ska. Till hjälp kan automatiserade uppföljningssystem användas 

som samlar mätvärden kring anläggningen och larmar om exempelvis en växelriktare 

går sönder. Om detta sker under garantitiden åtgärdas det sedan på ansvar av 

leverantören enligt ABT 06 (2006).  

4.2.4 Uppföljning 

Hur uppföljning av en installerad solcellsanläggning går till beror till stor del på 

beställaren och dennes intresse och kunskap. Projekt inom både Hållbar Utveckling 

Väst och Hållbara Järva använder sig av egna överordnade system eller databaser för 

alla fastigheter som solcellsanläggningarna kopplas upp mot. Entreprenören ansvarar för 

att koppla in mätvärden från anläggningen, men det är beställaren som sköter drift och 

uppföljning. Det är därför viktigt att rapporteringen sker i ett gränssnitt som passar de 

driftansvariga. För Kungsbacka Kommun har uppkopplingen till deras system dock 

krånglat något för de senaste anläggningarna eftersom entreprenören inte var van att 

koppla upp mot andra system än deras egna (Larsson, 2015). Även i projektet Hållbara 

Järva konstateras det i en utvärderingsrapport att entreprenörerna har haft svårt att få 

ordning på rapporteringen av driftdata och att det finns ett behov av ökad kunskap 

(Paradis, 2014). Analys och insamling av mätdata skulle kunna bli bättre men som med 

allt annat är det en resursfråga (exempelvis Larsson, 2015; Sadjak, 2015). Näsvall 

(2015) råder till att installera en solinstrålningsmätare som referenscell i mitten av 

systemet där den får samma upplevelser som solcellerna vad gäller instrålning, snö, 

smuts och skuggning. På så sätt har man något att utvärdera produktionen med. 

Fördelarna med en fungerande övervakning med solinstrålning är exempelvis att det kan 

ge en indikation om systemets prestanda, modulernas degradering och om 

garantiåtgärder kan påkallas (Paradis, 2014).  
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Beroende på avtal sker besiktning efter två eller fem år och det är av betydelse vem som 

utför denna besiktning. Om det är en elektriker som utför besiktningen så kontrolleras 

att alla komponenter sitter där de ska, är installerade enligt alla regler och fungerar som 

de ska. Om en solcellskonsult däremot är med så kan även produktion och effekt 

utvärderas för att se om produktionen lever upp till förväntningarna. Många 

anläggningar producerar idag uppemot 1 000 kWh/kW och om en anläggning plötsligt 

producerar mycket mindre jämfört med liknande anläggningar kan man gå in och titta 

på om det är något som inte stämmer. Det skulle kunna bero på ett driftavbrott, en trasig 

växelriktare eller en slinga som inte är inkopplad. Om besiktningsmannen inte är insatt 

är sådana saker lätta att missa. Eventuella felkopplingar eller trasiga komponenter 

åtgärdas sedan av entreprenör. Vite är inte något som har används av någon respondent, 

utan endast standardvite angående entreprenadtid som gäller kring förseningar. 

Kungsbacka kommun har funderat på vitesanvändning, men i dagsläget ser de fler 

nackdelar än fördelar med vite. Eftersom de redan ställer hårda krav finns det en oro att 

skrämma bort anbudsgivare om de ställer viteskrav kring produktion och de är rädda att 

det skulle innebära en ökad administration. De regler som gäller enligt ABT 06 är enligt 

Larsson (2015) tillräckliga i dagsläget. Inte heller Andersson (2015) minns att han har 

varit med om vite om anläggningen inte producerar som den ska. Däremot nämner han 

att det kanske skulle krävas någon typ av kompensation om krav på producerad energi 

inte uppnås på grund av felaktigt planerad anläggning. Enligt Paradis (2015) är det 

vanligt med böter på energiparker om anläggningen inte uppfyller produktionskraven 

eller om underhållet är undermåligt. Däremot tror han att vid mindre anläggningar så är 

det administrativa arbetet med böter större än vinsten. 

4.2.5 LOU 

Lagen om offentlig upphandling finns det både positiva och negativa åsikter om. Den 

främsta kritiken är dock att priset får så stor betydelse vilket kan leda till att produkterna 

prispressas och då eventuellt även dess kvalitet. Exempelvis kommer nästan alla 

växelriktare idag från Kina och det är inte alltid produkter som man känner sig trygg 

med (Andersson, 2015). Eventuella kvalitetsbrister i produkterna är också något som är 

svårt att skydda sig mot i och med att LOU hindrar beställaren från att själv välja 

fabrikat. Det är således svårt att säkerhetsställa att man får moduler av bra material som 

är framställda på ett hållbart sätt (Larsson, 2015). Samma förutsättningar gäller för val 

av leverantör där man som beställare värdesätter en erfaren och stabil aktör, något som 

man inte heller kan påverka mer än att kräva referensanläggningar (Näsman, 2015). 

Eftersom LOU reglerar kommunikationen mellan beställare och anbudsgivare under 

upphandlingen är det också svårare att diskutera fram lösningar med entreprenören 

(Andersson, 2015). Så länge man vet vilka krav som ska ställas behöver LOU dock inte 

innebära några problem (Ulfsparre, 2015).  
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4.2.6 Funktionsupphandling 

Begreppet funktionsupphandling var det inte alla respondenter som var bekanta med. 

Andersson (2015) hävdade att totalentreprenad av solcellsinstallationer lika gärna skulle 

kunna kallas för funktionsupphandling eftersom man handlar upp funktionen en driftsatt 

solcellsanläggning. Majoriteten menar emellertid att det låter bra att ställa energikrav, 

men eftersom energiproduktionens koppling till yttre omständigheter spelar roll är det 

lättare att specificera installerad effekt. Ulfsparre (2015) nämnde bland annat vikten av 

solpanelernas placering eftersom en anläggning på plåttak till exempel skulle kunna 

innebära höjd celltemperatur och därmed minskad verkningsgrad. Positiva aspekter med 

funktionsupphandling skulle enligt Näsvall (2015) kunna vara att man tvingas följa upp 

anläggningens produktion, något som det enligt henne generellt sett inte görs på ett 

optimalt sätt idag. För en beställare som inte är så insatt i soleltekniken tror Larsson och 

Werner (2015) också att det är lättare att specificera ett energibehov snarare än den 

installerade effekt som krävs för att nå önskat resultat. De tror vidare att 

funktionsupphandlingar leder till fler och nöjdare kunder eftersom det optimalt sett 

leder till mindre jobb för beställaren då större ansvar läggs på entreprenören (Larsson 

och Werner, 2015).  

Andersson på Energibanken (2015) har tidigare stött på en upphandling där krav på en 

mängd producerad el ställdes, men själv försöker han hålla sig undan från sådana krav. 

Han tycker nackdelarna med funktionsupphandling är uppenbara då det är svårt och tar 

några år att utvärdera en anläggning. Även att definiera behovet i förväg kan vara 

klurigt så trots att han inte tycker det är fel att ställa produktionskrav tror han att det blir 

svårt i praktiken framförallt när det kommer till att utvärdera och jämföra inkomna 

anbud. Det gäller då att alla entreprenörer kan utnyttja samma data och räknar på 

samma sätt. Sadjak (2015) anser att det blir en större risk för entreprenören om de 

riskerar att kompensera för en anläggning som inte producerar enligt förväntan och att 

denna risk kommer spegla sig i anbudspriset som då stiger. Att bevisa att en anläggning 

som inte lever upp till kraven är feldimensionerad och inte ett resultat av ett dåligt 

väderår tror han också kommer bli svårt och tidskrävande för beställaren. Andrén 

(2015) hävdar att själva uppföljningen inte borde vara något problem eftersom det lätt 

går att mäta solpanelernas produktion. Däremot anser han att det skulle krävas någon 

typ av koppling till väderdata för att kunna tolka anläggningens produktion för att 

undvika orättvisa bedömanden (Andrén, 2015). 

4.2.7 Framtida upphandlingar 

Beställarens kunskap om solcellsinstallationer har ökat de senaste åren, något som är 

positivt för framtida upphandlingar (Paradis, 2015). Att integrera solceller i byggnader 

och använda dem som ett byggnadsmaterial breddar funktionaliteten för solceller och 

kommer antagligen bli allt vanligare framöver (Andrén, 2015). Hårdare miljökrav är en 

annan utveckling som man antagligen kommer se mer utav där modulernas 

koldioxidbelastning är en parameter som skulle kunna utvärderas. För att implementera 

något sådant skulle det dock krävas nya standarder eller typ av certifiering för att 
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säkerställa modulernas hållbarhet i avseende på miljö och sociala aspekter (Ulfsparre, 

2015; Andersson, 2015). Att undvika de typer av tunnfilmssolceller som innehåller den 

giftiga metallen kadmium är ett miljökrav som Familjefastigheter överväger att 

implementera inom en snar framtid (Ulfsparre, 2015).  

Uppföljning kommer antagligen bli smidigare och lättare framöver då entreprenörerna 

får mer erfarenhet av att installera och rapportera mätvärden. Som ett led i att fokusera 

på uppföljning framkom tankar om man som beställare skulle kunna hålla inne med en 

viss del av anbudsvärdet till dess att anläggningens funktion har verifierats (Ulfsparre, 

2015). 

Vad gäller upphandlingsförfarande och val av entreprenadform funderar Kungsbacka 

kommun på om nästa steg är att använda partnerupphandling oftare. På så sätt blir de 

mer aktiva i projekteringen och kan till större del påverka val av utrustning och kvalitet 

genom närmare samarbete med entreprenören (Larsson, 2015).  

4.3 Sammanfattning omvärldsanalys  

Resultat från omvärldsanalysen kring upphandlingar tyder på att upphandlingar mer och 

mer ses som ett styrmedel och ett sätt att påverka hur ett behov kan uppfyllas. 

Resurseffektivitet, innovation, helhetsperspektiv och hållbarhet är faktorer och 

drivkrafter som blir allt vanligare inom upphandlingar. Detta rimmar väl med 

funktionsupphandlingar som kan användas med syfte att öka innovationskraften och 

flyttar fokus på en produkt till en funktion vilket ökar helhetsperspektivet. 

När det kommer till upphandling av solceller finns det olika tankar och åsikter kring vad 

som är viktigt att tänka på och hur framtidens upphandlingar bör vara utformade. Idag 

utgår beställaren främst från tillgänglig takyta och uppskattar därefter hur stort system 

som budgeten räcker till för att installera. Totalentreprenad är den vanligaste 

entreprenadformen där ABT 06 spelar en viktig roll för vilka ansvarsfördelningar och 

garantitider som gäller. Angående uppföljning är det främst beställaren som ansvarar för 

att det sker idag, ofta genom uppkopplingshjälp av entreprenören. Uppföljningen är en 

av de aspekter som kan bli bättre och flertalet respondenter hade varit med om 

uppföljningssystem och loggningar som krånglade. Att använda sig av 

funktionsupphandling kan innebära större fokus på uppföljning vilket är önskvärt. 

Åsikter och föreställningar om för- och nackdelar med funktionsupphandling berodde 

främst på hur definitioner och förutsättningar formuleras, vilka krav som ställs och hur 

de följs upp. Att ställa energikrav är positivt eftersom beställaren då lättare förstår vad 

denne får, samtidigt som det lägger större ansvar på entreprenören. Svårigheter 

innefattar hur man ska förhålla sig till variation av solinstrålningen och dess påverkan 

på elproduktionen.  
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5. Fallstudie – Bolandsgatan 10  

Detta kapitel innehåller resultat från fallstudien där en utvärdering av Ihus 

funktionsupphandling på Bolandsgatan 10 har gjorts.  

5.1 Funktionsupphandlingen 

En av anledningarna till att Ihus valde att utforma en funktionsupphandling till deras 

solcellsanläggning på Bolandsgatan var för att förenkla för dem som beställare. De ville 

att entreprenörerna skulle ta ett större ansvar i utformningen av en anläggning som 

producerar enligt deras ställda krav. Tanken var att Ihus inte skulle behöva sätta sig in i 

teknikaliteter såsom modulernas prestanda, toppeffekt och systeminstallation. Det enda 

de i stort sett brydde sig om var att få en fungerande anläggning som skulle installeras 

utan hålsättning i taket. De exakta kraven på 45 000 kWh/år med en simulerad 

egenkonsumtion på minst 95 % och överskott på max 5 % sommarens vardagar 

utformades till stor del av samarbetspartnern STUNS Energi. Eftersom detta är den 

första funktionsupphandlingen av solel som både Ihus och STUNS Energi känner till ser 

de denna upphandling som ett första steg i att tänka nytt och hoppas på att lära sig längs 

vägen hur de bör tänka kring framtida upphandlingar (gruppintervju, 2015).  

Som svar på Ihus utannonserade förfrågningsunderlag kom det in förslag från fyra 

anbudsgivare. I anbudsformuläret fanns plats för redovisning av två referensobjekt, 

något som alla fyllde i. Detta gjorde att Ihus kände sig trygga med alla entreprenörer. 

Något som också inkluderades i de flesta ansökningar var redovisning av simuleringar 

och beräkningar, även fast detta inte var ett krav från beställarens sida. Vad Ihus 

däremot inte kunde avgöra var huruvida entreprenörernas föreslagna moduler höll bra 

kvalitét. En tanke som kom upp under gruppintervjun var därför att eventuellt kräva 

referensanläggningar för samma typ av modul som leverantören föreslagit i framtida 

upphandlingar. Då alla entreprenörer uppfyllde de ställda kraven var det Solkompaniet 

med lägst pris som tilldelades kontraktet. Förslaget bestod i en anläggning på 47 kWp 

som till 60 % är kopplat till elcentral 1 och 40 % kopplat till elcentral 2. Panelerna 

installerades på en 15° ställning vilket innebär en total lutning på 21°. Till nästa 

funktionsupphandling funderar Ihus på att ställa krav på att simuleringsresultat ska 

bifogas i anbudet. Efter tilldelningsbeslutet och vid kontraktsskrivning gjordes 

ändringar och tillägg.  Anläggningen på Bolandsgatan har varit i drift sedan slutet på 

mars 2015 (gruppintervju, 2015). 

5.2 Ansvarsfördelning och uppföljning 

Solelanläggningens funktionalitet ska enligt avtalet utvärderas tre år efter installationen. 

Eftersom ingen solinstrålningsmätare inkluderades i avtalet har Solkompaniet lovat 

muntligt att vid utvärderingen jämföra anläggningens produktion och prestanda med 

liknande anläggningar i Uppsala med samma väderförhållanden. På så vis kommer 

vädrets påverkan att analyseras där en lägre produktion än beräknat kan förklaras och 



 39 

godkännas om liknande anläggningar också visar på en låg produktion samma 

tidsperiod. Vems ansvaret är att initiera och utföra utvärderingen är i dagsläget 

fortfarande oklart (gruppintervju, 2015). Både beställare och entreprenör verkar vara 

överens om att de får hjälpas åt i denna funktionsupphandling eftersom det är för dem 

en ny sorts upphandlingsform. Däremot har kommunikationen dem emellan inte 

fungerat helt felfritt och oklarheter i ansvarsfördelning har lett till förvirring om vem 

som ansvarar för uppföljning och drift av den installerade anläggningen. Att få ordning 

på inrapportering och loggning av produktionsdata har därför dragit ut på tiden.  

Eftersom Ihus har avtalat en anläggning som ska generera en viss mängd energi per 

kalenderår har de förutsatt att loggning och uppföljning ligger på entreprenörens ansvar 

(Hjelmstedt, 2015). Åkerström (2015) på Solkompaniet har dock tolkat det som att de 

inte måste bevaka anläggningen aktivt eftersom det är Ihus som har mätaren. 

Dataloggning brukar också vara beställarens ansvar så de utgår från att Ihus underrättar 

dem om anläggningen inte producerar som den ska så de då kan komma och undersöka 

felet. Enligt Åkerström (2015) kommer de däremot finnas till hands och genomföra 

regelbundna besök enligt ABT 06 för att se till att anläggningen fungerar under de fem 

år som garantin gäller för (Åkerström, 2015).  

I mitten av maj 2015, cirka två månader efter att anläggningen installerades, är loggning 

av data på väg att ordnas upp. Hittills har bara Ihus kunnat läsa av loggningen direkt i 

de mätare som sitter på plats på Bolandsgatan. Hjelmstedt (2015) antar att det borde 

kunna läsas av på distans, men han vet inte hur och hoppas att entreprenören ska ta 

större ansvar för att underlätta driftuppföljningen så att både Ihus och entreprenör ska 

kunna ha koll på anläggningen. Den optimala uppföljningen enligt Ihus skulle innebära 

regelbundna rapporter med sammanställning av solelproduktionen. De skulle även 

gärna se någon typ av trafikljuslösning där rött indikerar viktigt fel, gult ett mindre fel 

och grönt att allt är som det ska. Detta för att slippa bedöma och analysera 

produktionssiffror och annat som kräver kunskap om solel som de inte har 

(gruppintervju, 2015).  

5.3 Anbudsgivarnas syn på funktionsupphandlingen 

5.3.1 Krav i förfrågningsunderlag 

Enligt anbudsgivarna är det inte vanligt förekommande med funktionskrav i 

upphandlingar då de endast stött på det någon enstaka gång. Utöver de obligatoriska 

kraven som LOU anger, är det vanligaste utvärderingskriteriet fortfarande ett 

produktkrav, nämligen anläggningens installerade toppeffekt (Wiklund, 2015; Persson, 

2015; Åkerström, 2015). Detaljnivån för de krav som ställs varierar men det vanligaste 

är att beställaren anger en installerad effekt per modul vilket gör att entreprenören får 

välja likvärdiga produkter (Wiklund, 2015; Finsholm, 2015). Alltför detaljerade 

produktkrav kan göra att entreprenörerna känner sig låsta till en viss lösning. Christian 

Åkerström på Solkompaniet är bekant med begreppet funktionsupphandling och har sett 

en ökning av funktionskrav i förfrågningsunderlagen. När de som konsulter har hjälpt 
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kunder att ta fram förfrågningsunderlag har de diskuterat funktionskrav och tycker att 

det är spännande. Även Finsholm (2015) har tidigare erfarenhet från enklare varianter 

av funktionskrav. Nyligen var det exempelvis en lantbrukare med stor takyta och en 

önskan om en produktion på ungefär 20 000 kWh/år. Dessa typer av energikrav tror han 

kan bli allt vanligare i framtiden (Finsholm, 2015). Däremot är det fortfarande vanligare 

att energi är en faktor som man utvärderar men inte som ett krav i kontraktet 

(Åkerström, 2015). Anders Finsholm på Upplands Energi är bekant med att 

livscykelkostnad, LCC (Life Cycle Cost), ibland efterfrågas i förfrågningsunderlag och 

då beräknas oftast återbetalningstid. En begränsning vid upphandlingar anser Finsholm 

(2015) kan vara lagen om offentlig upphandling. Den upplevs ibland som krånglig och 

mycket byråkrati i förhållande vad man får ut av det (Finsholm, 2015).  

5.3.2 Anbudsgivarnas arbetsgång och tankar kring 
funktionsupphandlingen 

Tre av de fyra entreprenörerna var överens om att det krävdes mer arbete att ta fram ett 

anbud till en funktionsupphandling jämfört med en vanlig upphandling. Detta eftersom 

beställaren lägger ett större ansvar på anbudsgivaren i och med att funktionskraven ofta 

innebär att det ska ingå simuleringar och beräkningar på produktion (Åkerström, 2015; 

Persson, 2015). I det här fallet så måste det göras noggrant då entreprenören ska vara 

ansvarig för energiproduktionen under avtalstiden (Åkerström, 2015). Av de två 

funktionskrav som ställdes i förfrågningsunderlaget verkade entreprenörerna vara vana 

att beräkna en årsproduktion, men mindre bekanta med att beräkna en 

överproduktionsandel för vardagar en del av året. En entreprenör sa att denne endast 

räknade utifrån årsproduktionskravet och undvek överproduktionskravet för att det 

kändes för osäkert för att kunna ge ett svar på. Anbudsgivarna använde sig av olika 

simuleringsprogram så som PVsyst, PV*SOL och SolarEdge, vilket skulle kunna vara 

en förklaring till deras olika resultat. Anbudssumman beräknas genom detaljerade 

priskalkyler, med kostnader för exempelvis arbete, material, inköp, frakt, projektering, 

projektledning, installation (Åkerström, 2015). Hälften av anbudsgivarna var sedan 

tidigare inte vana med viteskrav ifall en anläggning inte klarar ställda funktionskrav. De 

tyckte dock att det verkar logiskt med någon typ av ersättning om den installerade 

anläggningen inte lever upp till förväntningarna.  

5.3.3 Fördelar och nackdelar med funktionsupphandling 

Anbudsgivarna antydde att funktionsupphandling kan vara något som kommer bli allt 

vanligare i framtiden. Detta eftersom det verkar vettigt ur ett kundperspektiv att 

fokusera mer på vad man kan få ut snarare än hur man får det. Åkerström (2015) ser det 

som en fördel att ge entreprenörerna som kan bygga solelsystem större frihet att 

bestämma själva.  Samtidigt krävs det en ökad kunskap om solel hos beställaren för att 

se möjligheterna med att funktionsupphandla (Finsholm, 2015; Persson, 2015; 

Åkerström, 2015). De fyra anbudsgivarna uttryckte ungefär samma risker med 

funktionsupphandling. De var överens om en känsla av osäkerhet i simuleringen och 

risk att räkna fel. Det var oklart hur pålitliga simuleringsprogrammen egentligen är, och 
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hur noga man skulle simulera då konsumtionsprofilen var på timbasis och endast för ett 

år (Persson, 2015; Wiklund, 2015; Åkerström, 2015). Persson (2015) ansåg att 

funktionsupphandling ställer högre krav på dem som anbudsgivare men att det 

egentligen inte är en nackdel (Persson, 2015). Däremot ansåg Wiklund (2015) att det 

inte heller finns några direkta fördelar för sin egen del, då det tar längre tid att beräkna 

dimensionen på anläggningen eftersom man måste ta hänsyn till hur produktionen och 

konsumtionen varierar över tid. I och med osäkerheter i väder och konsumtionsprofiler 

är det också osäkert om detta kommer att gälla i framtiden (Wiklund, 2015). En farhåga 

är också att det finns risk att beställaren glömmer att ställa kvalitetskrav på produkterna 

om det blir ett för stort fokus på energi och pris. Åkerström (2015) menar att det finns 

varierande kvalité på marknaden och det kan bli svårt att kontrollera vilka produkter 

som blir föreslagna. En annan svårighet med funktionsupphandlingar är att beställaren 

inte kan styra över det estetiska om det är fokus på energikrav (Åkerström, 2015). 

Däremot är det fullt möjligt att kombinera flera krav men då suddas gränsen ut av själva 

begreppet funktionsupphandling.  
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6. Simuleringar 

 

I detta kapitel beskrivs resultaten för simuleringar av Bolandsgatan 10 och sex 

typverksamheter. Anläggningen på Bolandsgatan utvärderas utifrån kraven i 

förfrågningsunderlaget på årsproduktion, överproduktion och fördelning mellan 

elcentralerna. Orientering av panelerna analyseras och anläggningens produktion över 

nio väderår simuleras. Därefter simuleras och analyseras de sex typlasterna utifrån valda 

begränsningar i överproduktion. Dessa används för att urskilja samband som sedan 

bildar tumregler för vilken täckningsgrad lastprofiler med liknande konsumtionsmönster 

kan förvänta sig.   

6.1 Fallstudie – Bolandsgatan 10 

6.1.1 Lastprofiler 

Elkonsumtionen på Bolandsgatan följer som visat i kapitel 3.5 ett tydligt veckomönster. 

Den totala elanvändningen från de båda elcentralerna på helgerna är ungefär en sjättedel 

av elanvändningen på veckodagarna sett över ett år vilket innebär att risken för 

överproduktion är mycket hög då. Lastprofilernas medeldygn under vardagar maj-

augusti kan ses i figur 11. Det syns tydligt att elkonsumtionen kopplad till EC2 är jämn 

under dagen och börjar tidigt på morgonen. Elförbrukningen kopplad till EC1 ökar 

däremot under dagen med en topp på eftermiddag/kvällen, något som antagligen beror 

på att kylmaskinen går igång då det är som varmast mitt på dagen till framåt kvällen. I 

figur 11 ses även ett medeldygn för solinstrålningen för en horisontell yta. Observera 

skillnaden i enhet och skala mellan elkonsumtion på vänster y-axel och solinstrålning på 

höger y-axel.  

 

Figur 11. Medeldygn en sommarvardag för Bolandsgatans två lastprofiler och global 

solinstrålning på en horisontell yta. Observera olika skalor i y-led. 
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6.1.2 Optimal orientering 

Solcellsanläggningen ska enligt förfrågningsunderlaget kopplas till två elcentraler. Vid 

beräkning av hur stor förbrukning som var kopplad till vilken elcentral fanns att lasten 

från EC1 står för cirka 62 % av elförbrukningen medan den andra står för cirka 38 %. 

Att i förfrågningsunderlaget föreslå en fördelning på 60/40 känns alltså rimligt. Denna 

fördelning påverkar produktion och överproduktion för vardera elcentral. För att se om 

samma förhållande gäller för sommarens månader då den största delen av 

elproduktionen sker, beräknades förhållandet fast för vardagar mellan maj och augusti. 

Resultatet var här 63/37. I simuleringarna framöver antogs därför att 63 % från 

solelproduktionen kopplas till elcentral 1 och 37 % kopplas till elcentral 2. Om de två 

elcentralerna skulle kunna kopplas ihop så att överproduktion från EC1 går till lasten för 

EC2 om behov finns blir den totala överproduktionen betydligt mindre. Detta eftersom 

de olika lasterna skiljer sig åt och summan av EC1 och EC2 blir en last som är mer 

jämnt fördelad över dagen. Den valda fördelningen med 63 % till EC1 och 37 % till 

EC2 innebär att respektive elcentral tilldelas denna andel av det satta energikravet på 

45 000 kWh/år, vilket ger 28 350 kWh till EC1 och 16 650 kWh till EC2. För att möta 

de kraven undersöktes hur stor installerad effekt som skulle behövas beroende på 

orientering. Simuleringarna visar att det minsta systemet som klarar att möta respektive 

elcentrals elbehov är en söderriktad orientering med en lutning på cirka 40°, se figur 12.  

 

Figur 12. Installerad effekt som behövs för att möta respektive last för olika 

orienteringar av azimut och modullutning. Observera olika skalor för EC1 och EC2.  

Eftersom EC1 har en elanvändning med topp på eftermiddagen, se figur 11, skulle den 

optimala orienteringen kunna tänkas vara något riktad åt väster med en relativt brant 

lutning. EC2 däremot har en jämnare dygnsprofil med ett elbehov från tidig morgon till 
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ungefär klockan 15 på eftermiddagen. Optimal placering med avseende på matchning 

mellan produktion och konsumtion kan därför tänkas vara söderriktad eller något 

orienterad mot öst med en relativt brant lutning för att fånga solinstrålningen så tidigt 

som möjligt. Detta simulerades och andel överproduktion för systemen kopplade till de 

båda elcentralerna kan ses i figur 13 där det kan avläsas att minst andel överproduktion 

för EC1 innebär en orientering riktad mot söder eller väst med lutning på mellan 0° och 

80°. För EC2 innebär bäst matchning mellan produktion och konsumtion som väntat en 

orientering österut eller åt söder med lutning på mellan 20° och 90°. Spannet är dock 

stort och det faktum att den installerade effekten varierar för varje orientering bör 

beaktas. De orienteringar som för det totala systemet innebär en överproduktion på mer 

än 5 % är markerade i grått i figur 13 och uppfyller därmed inte kravet. 

 
Figur 13. Överproduktion sommar vardagar för EC1 och EC2 för olika orienteringar. 

De gråa är de orienteringar som inte klarar kravet för överproduktion. Baserat på 

system som totalt producerar 45 000 kWh/år. 

Ser man till hela systemet, där överproduktionen från de båda elcentralerna är viktade 

mot varandra (enligt ekvation 11 i kapitel 3.4.2) är de optimala orienteringarna med 

avseende på överproduktion söderriktade med en lutning på över 50°, se figur 14. Att en 

brant lutning på modulerna innebär mindre andel överproduktion beror på att det finns 

ett elbehov från tidig morgon med en topp på eftermiddag/kväll då solen står lägre än 

mitt på dagen.  



 45 

 
Figur 14. Överproduktion vardagar sommar för hela systemet beroende på orientering. 

I figur 14 visualiseras även att flertalet orienteringar kan generera en årlig elproduktion 

på minst 45 000 kWh utan att mata in mer än 5 % av elproduktionen på nätet om man 

bortser från sommarens helger. En liten andel överproduktion för ett system med väldigt 

brant lutning riktat åt antingen öst eller väst innebär dock att det krävs ett större, och 

därmed dyrare, system för att generera lika mycket el som om systemet varit söderriktat 

med något lägre lutning. För att förstå vilken orientering som är mest lönsam 

beräknades återbetalningstiden (ekvation 5 i kapitel 2.2.4) för respektive elcentral, se 

figur 15. I figuren kan utläsas att de orienteringar som innebär kortast återbetalningstid 

överensstämmer med de orienteringar som innebär minst installerad effekt från figur 12.  

 

Figur 15. Förenklad återbetalningstid för anläggningarna kopplade till de två 

elcentralerna. 

6.1.3 Energiproduktion och överproduktion 

För att utreda om kraven på Bolandsgatan 10 var möjliga att uppnå gjordes en 

känslighetsanalys med syfte att ta reda på hur energiproduktion och överproduktion för 

ett antal olika stora system, med samma orientering, varierar mellan olika år. 
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Simuleringar visade att det är en stor variation i produktion mellan åren eftersom 

solinstrålningen varierar. Simuleringarna i figur 16 visar att ett installerat system på 47 

kWp förväntas producera mellan knappt 45 000 kWh och 57 500 kWh beroende på 

väderår. Detta i sin tur skulle leda till en överproduktion på mellan 3,4 % och 5 %.  

 

Figur 16. Årlig elproduktion och andel överproduktion vardagar maj-augusti för olika 

stora system på Bolandsgatan 10 med azimut 0°, lutning 40°. Intervall i årlig 

produktion och överproduktion för ett system på 47 kWp har markerats.  

För Bolandsgatan 10 skulle en överproduktionsandel på max 5 % för vardagar maj-

augusti innebära en systemstorlek på mellan cirka 47 kWp och 53 kWp. Detta i sin tur 

förväntas producera mellan knappt 45 000 kWh och 65 000 kWh/år, se figur 17. För att 

med säkerhet få ett system som inte överproducerar mer än 5 % bör därför ett system på 

max 47 kWp installeras. Energikravet bör då inte ställas högre än knappt 45 000 kWh/år.  

 

Figur 17. Årlig elproduktion och andel överproduktion vardagar maj-augusti på 

Bolandsgatan 10 med azimut 0°, lutning 40°. Överproduktion 5 % är markerat i rött.  
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Med ett årligt energikrav på 45 000 kWh, rödmarkerat i figur 18, skulle ett system på 

mellan 37 kWp och 47 kWp krävas beroende på väderår, se figur 18. För att uppnå nära 

45 000 kWh alla simulerade väderår skulle det alltså krävas ett system på minst 47 kWp. 

Överproduktionskravet bör då sättas till max 5 %. 

 

Figur 18. Årlig energiproduktion och andel överproduktion vardagar maj-augusti på 

Bolandsgatan 10 med azimut 0°, lutning 40°. Årlig energiproduktion på 45 000 kWh är 

markerat i rött.  

Sannolikheten för olika systemstorlekar att klara både energikrav och max andel 

överproduktion simulerades sedan. Endast de system som producerar minst 45 000 kWh 

och skickar in max 5,0 % på nätet anses klara kraven. Det installerade systemets 

befintliga orientering, ”BO” med azimut -15° och lutning 21° jämfördes med optimal 

orientering, ”OO”, med azimut 0° och lutning 40°. För ett litet system, det vill säga med 

låg installerad toppeffekt, är sannolikheten att klara energikraven, ”E-krav”, låg. Ju 

större systemet blir det vill säga ju fler solcellsmoduler som installeras, desto större blir 

sannolikheten att systemet kommer producera tillräckligt mycket el och klara 

energikravet, se figur 19. Vid en viss systemstorlek kommer anläggningen med all 

sannolikhet att klara energikravet oavsett väder. När det gäller överproduktion, ”ÖP”, 

gäller det omvända. Det vill säga små system kommer med sannolikheten 1 att klara 

överproduktionsgränsen, men ju större systemet blir, desto större blir risken för 

överproduktion. Vid en viss systemstorlek kommer andelen överproduktion överstiga 5 

% oavsett väderår, se figur 19. En optimal systemstorlek är således ett system som 

befinner sig inom det intervall där sannolikheten är stor att klara både energikravet och 

komma under gränser för andel överproduktion. 
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Figur 19. Sannolikhet för olika systemstorlekar klara ställda funktionskrav enligt 

förfrågningsunderlag. Befintlig orientering (BO) med azimut -15° och lutning 21°, och 

optimal orientering (OO) med azimut 0° och lutning 40°.  

För Bolandsgatan är det inget system (med intervall 1 kWp) som klarar båda kraven för 

alla väderår, se figur 20 där sannolikheten för att klara båda krav visas i samma graf. 

Däremot klarar system mellan 47 kWp och 50 kWp för befintlig orientering och system 

mellan 45 kWp och 49 kWp för optimal orientering, kraven i åtta fall av nio, se figur 20. 

 

Figur 20. Sannolikhet för olika systemstorlekar klara ställda funktionskrav enligt 

förfrågningsunderlag. Befintlig orientering (BO) med azimut -15° och lutning 21°, och 

optimal orientering (OO) med azimut 0° och lutning 40°.  

En känslighetsanalys av kravens gränser gjordes sedan för att se när något system 

klarade uppsatta krav alla väderår. Eftersom energikravet på 45 000 kWh/år inte 

uppfylldes alla år då maximal andel överproduktion var begränsad till 5 % var det 

intressant att undersöka högre gränser för accepterad andel överproduktion. Om 

energikravet hålls fast på 45 000 kWh/år och överproduktionskravet sätts till 6 % 

istället, uppfylls båda kraven för vissa systemstorlekar. Ökas överproduktionskravet till 

7 % så ökar intervallet för systemstorlekar som klarar kraven, se figur 21. Genom att 
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ändra överproduktionskravet från 6 till 7 % så var det ytterligare tre systemstorlekar 

som klarade båda kraven för båda orienteringarna. 

 

Figur 21. Sannolikhet för olika systemstorlekar att klara kraven på 45 000 kWh/år och 

max 6 % respektive 7 % överproduktion. Befintlig orientering (BO) med azimut -15° 

och lutning 21°, och optimal orientering (OO) med azimut 0° och lutning 40°.  

Om istället överproduktionskravet på 5 % för sommarens vardagar hålls konstant och 

energikravet sänks till 44 000 kWh/år så klarar några systemstorlekar båda kraven för 

alla väderår. Sänks energikravet ytterligare till 43 000 kWh/år så utökas intervallet för 

de systemstorlekar som klarar kraven, se figur 22. 

 

Figur 22. Sannolikhet för olika systemstorlekar att klara kraven för max 5 % 

överproduktionen och 44 000 kWh/år respektive 43 000 kWh/år. Befintlig orientering 

(BO) med azimut -15° och lutning 21°, och optimal orientering (OO) med azimut 0° och 

lutning 40°.  

Därefter undersöktes vilket energikrav som kan ställas om överproduktionskravet 

istället var 4 % respektive 6 %.  Med överproduktionskrav på 4 % var det först vid ett 

energikrav på 40 000 kWh/år som något system klarade alla väderår, detta för en 

systemstorlek på 45 kWp för befintlig orientering och 44 kWp för optimal orientering. 

Med överproduktionskrav på 6 % kunde ett energikrav på 46 000 kWh/år ställas, för en 
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systemstorlek på 52 kWp för befintlig orientering samt systemstorlekar mellan 50 och 

51 kWp för optimal orientering, se figur 23.  

 

Figur 23. Sannolikhet för olika systemstorlekar att klara kraven för max 4 % 

överproduktionen och 40 000 kWh/år respektive max 6 % överproduktion och 46 000 

kWh/år. Befintlig orientering (BO) med azimut -15° och lutning 21°, och optimal 

orientering (OO) med azimut 0° och lutning 40°.  

6.1.4 Funktionskrav 

I upphandlingen av solcellsanläggningen på Bolandsgatan 10 ställdes rimliga men snäva 

krav där sannolikheten att klara båda kraven varje år är dryga 88 % för rätt storlek på 

systemen. För att ha kvar samma energikrav på 45 000 kWh/år och få sannolikheten 1 

att åtminstone två systemstorlekar ska klara båda kraven, borde överproduktionskravet 

ha utökats till 6 %. För att ha kvar överproduktionskravet på 5 % bör 

elproduktionskravet ha sänkts till 44 000 kWh/år för att tre systemstorlekar i steg om 1 

kWp med befintlig orientering ska uppfylla dem varje år.  

6.2 Typlaster 

Elkonsumtionen för sex olika verksamheter, typlaster, har använts för att på liknande 

sätt som för Bolandsgatan 10 undersöka hur elproduktion och överproduktion påverkas 

av varandra. Detta för att ta fram tumregler för hur och vilka funktionskrav som kan 

ställas utifrån verksamhet och konsumtionsmönster. Typlasterna är som tidigare 

presenterats en kyrka, ett lantbruk, en bilprovning, ett kontor, en industri samt ett 

flerbostadshus som alla har en installerad solcellsanläggning på taket. Alla 

solcellsanläggningarna har antagits en azimut på 0°, medan modullutningen varierar 

mellan 24 och 45°, se tabell 5 i kapitel 3.5.2. 

6.2.1 Lastprofiler 

Elkonsumtionsmönstret för de olika typlasterna ser olika ut och följer olika mönster, se 

figur 24-25.   
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Figur 24. Medeldygnsprofil för varje typlast beräknat på sommarens vardagar. 

Observera skillnad i skala på y-axeln. 

 

 

Figur 25. Typlasternas medelveckoprofil för hela året. Observera skillnad i skala på y-

axeln. 
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6.2.2 Energiproduktion och överproduktion 

När energiproduktion och överproduktion simulerades för de sex typverksamheter togs 

hänsyn till fastigheternas tillgängliga takyta och det installerade solcellssystemets 

lutning, se tabell 5. Takytan antogs vara jämn utan uppstickande föremål som skorstenar 

eller antenner. Eftersom det idag är mest lönsamt att installera en anläggning där all 

produktion kan användas i fastigheten bör en alltför stor överproduktion undvikas. 

Enligt tidigare simuleringar av solcellsanläggningars lönsamhet är ett överskott på 25 % 

per år påtagligt negativt för lönsamheten (Werner, 2014). I dessa simuleringar har 

överskott på sommarens vardagar begränsats till 5, 10 och 15 %. Andelen 

överproduktion stiger generellt väldigt snabbt då systeminstallationen ökar, något som 

ses i figur 26. Typlast 1 för en kyrka sticker återigen ut då den har en så pass låg 

elkonsumtion att det är svårt att matcha solelproduktionen utan att det snabbt blir en hög 

andel överproduktion. Minsta möjliga system med endast en modul med 0,25 kWp 

skulle ge 275 kWh/år och en överproduktion på 12 % under vardagar maj-augusti, och 

därför uppfyller inget system kraven på 5 och 10 % för kyrkan. 

 

 

Figur 26. Årlig elproduktion och andel överproduktion vardagar sommar för alla 

typlaster baserat från Meteonorm Stockholm. 
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6.3 Tumregler 

Utifrån simulering av typlasterna har tumregler tagits fram för att ge beställaren en 

uppfattning om vilka krav som är rimliga att ställa i en funktionsupphandling av solel 

för sin typ av verksamhet. Dessa tumregler utgår från en förvald acceptansgrad för 

överproduktion vardagar maj-augusti och ger en viss täckningsgrad, det vill säga hur 

stor andel av den totala elkonsumtionen som solelen kan täcka en viss tid, se tabell 6. 

Med hjälp av täckningsgraden kan beställaren uppskatta hur stor andel av verksamheten 

som kan täckas av solel och således även beräkna ungefär hur mycket el det innebär.   
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6.3.1 Verksamheter med jämnt elbehov under veckan 

Kyrkan med sin låga elkonsumtion behöver knappt några solceller för att täcka sitt 

elbehov och överproduktionen blir snabbt stor med ökad systemstorlek. Lantbruket och 

flerbostadshuset har båda lastprofiler som inte skiljer sig mellan vardag och helg vilket 

innebär att elbehovet är jämnt fördelat mellan veckans alla dagar. Andelen 

överproduktion för sommarens vardagar är därför i stort sätt samma som om helgerna 

hade räknats med. Täckningsgraden för sommarens elbehov för dessa laster ligger på 

cirka 20-30 % för lantbruket och cirka 30-40 % för flerbostadshuset beroende på 

accepterad överproduktion. Den årliga täckningsgraden är runt 10 % för lantbruket och 

runt 20 % för flerbostadshuset. Skillnaden i täckningsgrad för de två verksamheterna 

beror på lastprofilen där flerbostadshusets lastprofil är mer jämn över året, jämfört med 

lantbruket som har en väldigt hög elförbrukning en kort period på hösten som solelen 

får svårt att täcka, se figur 10.  

6.3.2 Verksamheter med varierade elbehov mellan vardagar och helger 

För verksamheterna bilprovning, kontor och industri som har ett tydligt veckomönster, 

blir andelen överproduktion större om man räknar med helgerna. Ju större skillnad 

mellan elbehov på vardagar och helger, desto större blir skillnaden i andel 

överproduktion om helgerna inkluderas i beräkningarna. För verksamheterna 

bilprovning och kontor innebär en överproduktion på 5 %, 10 % och 15 % under 

sommarens vardagar motsvarande överproduktion på cirka 20 %, 25 % och 30 % med 

helgerna inkluderade, se tabell 6. Den procentuella skillnaden mellan elbehov på 

vardagar jämfört med helger är något större för bilprovningen, varför överproduktionen 

också blir något högre för denna jämfört med kontorsverksamheten.  

För industrin, som har ett stort elbehov och ett tydligt veckomönster, är däremot 

motsvarande överproduktion och täckningsgrad lägre än för de andra verksamheterna. 

Detta beror antagligen på att industrin stänger sin verksamhet några veckor under 

sommaren vilket innebär att överproduktionen snabbt blir stor även för förhållandevis 

små system, oavsett om helgerna räknas med eller ej. Täckningsgraden drabbas då 

också eftersom systemstorleken begränsas av överproduktionskraven. I och med 

industrins stora elbehov produceras därför inte tillräckligt med solel för att täcka stora 

delar av behovet. Ännu en bidragande faktor till den låga täckningsgraden är antagligen 

att industrins verksamhet är igång större delar av dygnet jämfört med bilprovningen och 

kontoret. 
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7. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras de tre frågeställningarna följt av diskussion kring metod och 

framtida forskning. 

7.1 Utvärdering av funktionsupphandlingen på Bolandsgatan  

Ett av resultaten från detta arbete är att en funktionsupphandling bör vara enkelt 

utformad, utan att för den sakens skull lämna för många osäkerheter. I 

förfrågningsunderlaget för solelanläggningen på Bolandsgatan fanns en del otydligheter, 

där framförallt oklar ansvarsfördelning har skapat förvirring i efterhand. Enligt den 

definition av funktionsupphandling som använts i denna rapport (se avsnitt 2.4.3) ligger 

ansvaret för att den avtalade funktionen upprätthålls under avtalsperioden på 

leverantören. När funktionsupphandling sker för första gången är det dock extra viktigt 

för beställaren att kommunicera och definiera sina krav och antaganden. Annars finns 

en risk att missförstånd leder till brist i uppföljning och underhåll av anläggningen. En 

annan osäkerhet som uppkommit i efterhand är frågan om hur väder och solinstrålning 

ska tas hänsyn till i utvärderingen efter tre år. Solinstrålningen i Sverige kan variera 

med ±10 % från ett normalår, och enligt våra simuleringar innebär det att kraven på 

Bolandsgatan 10 var väldigt snävt satta. Det gav ett för litet spelrum för entreprenörer 

att uppfylla kraven och inget simulerat system med intervaller på 1 kWp klarade både 

energiproduktionskravet och överproduktionskravet alla nio väderår. Däremot är det 

enligt upphandlingen årsmedelvärdet av produktionen de tre första åren som kommer 

utvärderas, vilket gör kravet något lättare att uppnå. För att vara säker på att hamna 

inom önskat intervall varje år borde överproduktionskravet ha höjts till minst 6 % 

eftersom det var en begränsande faktor för storleken på systemet. Den installerade 

solelanläggningen på 47 kWp placerades på en ställning på 15 grader på takets 6 

graderslutning och i takets azimut på -15 grader. Detta system är enligt våra 

simuleringar inom det intervall både vad gäller orientering och storlek som har störst 

chans att klara båda ställda krav.  

Den installerade anläggningen fördelades till de två elcentralerna enligt förslag från 

förfrågningsunderlaget på 60/40. Kan elcentralerna dock kopplas ihop skulle 

egenkonsumtionen ökas väsentligt. Produktion och överproduktion enligt 

simuleringarna skiljer sig inte nämnvärt mellan installerad orientering och optimal 

orientering varför vi anser att den installerade anläggningen är väl utformad. För 

installationer på platta tak är det dock viktigt att ta hänsyn till vindlast och 

internskuggningar. Internskuggningar är lätt att undvika i fallet på Bolandsgatan 

eftersom taket är så stort, och enligt Solkompaniet har avståndet mellan raderna 

beräknats för att undvika förluster från intern skuggning. Vindlast har vi inte tagit 

hänsyn till i våra simuleringar, men de lokala vindförhållandena är något som i 

praktiken begränsar modulernas lutning eftersom brantare ställningar är mer 

vindkänsliga och kräver tyngre ballast. Det i sig leder till dyrare system som ställer 

högre krav på takets hållbarhet.  
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Om den installerade anläggningen inte lever upp till produktionskraven är Solkompaniet 

skyldiga att kompensera för detta enligt avtalet med Ihus. Att använda vite anser vissa 

respondenter från omvärldsanalysen är rimligt, medan andra hävdar att det är tillräckligt 

för leverantör att åtgärda problemen. Det som ses som en risk med vite är att det kan 

avskräcka entreprenörer från att lämna anbud. Om ansvaret för uppföljning och analys 

av produktion ligger på leverantören finns det också en risk - även om den anses liten - 

att denne fuskar eller redovisar oärliga siffror för att undvika vite.  

Ihus har sammanfattningsvis ett stort intresse för hållbarhet och vill jobba vidare med 

klimatvänliga innovationer. Däremot har de begränsat med tid och kunskap för att 

administrera, utvärdera och följa upp sina solelanläggningar. Funktionsupphandlingar är 

därför ett smidigt sätt att säkerställa en fungerande anläggning, så länge ansvarsrollerna 

definieras tydligt. Funktioner och definitioner som bör utvecklas till framtida 

upphandlingar anser vi vara sådana som rör ansvarsfördelning, loggning, 

kommunikation mellan aktörerna och uppföljning. Dessutom anser vi att administration 

av elcertifikat och ursprungsgarantier bör vara inkluderade i framtida upphandlingar för 

att säkerställa den extra inkomst det innebär.  

7.2 Fördelar och nackdelar med funktionsupphandling 

Fördelarna med funktionsupphandling av solel är att större ansvar läggs på leverantören 

under en längre tid. Det innebär att beställare inte behöver spendera tid på att lära sig 

om soleltekniken, utvärdera, följa upp och administrera sina solelanläggningar. 

Kundnöjdheten tenderar att bli större samtidigt som anläggningen övervakas av insatta 

aktörer med möjlighet att snabbt åtgärda eventuella fel. Funktionsupphandlingar är 

dessutom innovationsfrämjande och för att öppna upp för fler innovativa lösningar är 

det viktigt att beställaren funderar över önskad funktion. Är det främst el som 

efterfrågas, är det besparingar, marknadsföring eller kanske att främja 

teknikutvecklingen? Funktionsupphandling av förnybar egenproducerad el är ett 

exempel på formulering av ett förfrågningsunderlags titel som öppnar upp till fler 

innovativa lösningar.  

Att definiera mätbara och rimliga funktioner kan vara svårt för beställare. För att sätta 

rimliga krav behöver man vara något insatt i soleltekniken samt ha kunskap om sin 

elkonsumtion. Svårigheter och osäkerheter angående solel handlar till stor del om 

uppföljning, ansvarsfördelning och osäkerhet kring solinstrålning. En 

funktionsupphandling som inte tydligt definierar hur detta kommer hanteras kan därför 

leda till missförstånd mellan parterna. Rädslan att få sämre kvalitet på sina produkter 

om man inte ställer produktkrav finns också, framförallt inom offentliga upphandlingar 

där priset får stor betydelse för vem som vinner kontraktet. Att kräva specifik 

produkttyp eller fabrikat är inte tillåtet i LOU eftersom principen om likabehandling 

måste följas. Att kräva certifierade produkter borde därför vara skydd nog mot 

produkter av undermålig kvalitet och om ABT 06 används finns en trygghet i de 

föreskrifterna. 
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7.3 Utformning av tumregler 

Med tanke på solelens känslighet för politiska beslut om skatter och bidrag är det svårt 

att förutspå elens framtida värde. Därför antas det säkrare att dimensionera en 

anläggning efter sina egna behov, även fast villkoren idag från vissa elbolag är 

fördelaktiga för försäljning av el. I framtiden är det möjligt att ursprungsgarantier från 

sol blir mer eftertraktat och därför får ett större värde. Nödvändigheten i att sätta en 

gräns på maximal andel överproduktion för simuleringarna är därför något som vi är 

kluvna till där vi anser att beställarens budget bör avgöra om överdimensionering kan 

accepteras eller ej. Risken med att sätta en gräns på andel utmatad el är att 

elproduktionskravet måste sänkas för att båda kraven ska gå att uppnå. Vilka 

antaganden som gjorts i simuleringarna får stor betydelse och bör därför definieras av 

beställaren för att med säkerhet få jämförbara anbud. Simuleringarna bör då också 

bifogas i anbudsansökan för att beställaren ska kunna utvärdera dem.  

För att underlätta för beställare att sätta funktionskrav utformades tumregler för vilken 

täckningsgrad sex olika typer av verksamheter kan ställa utifrån vald accepterad andel 

överproduktion. Täckningsgraden beror främst på lasternas elkonsumtionsmönster, både 

sett över år, dag och vecka. Verksamheter med jämnt elbehov veckans alla dagar och 

liknande dygnsprofil, såsom flerbostadshus och lantbruk, har liknande andel 

överproduktion oavsett om man ser till sommarens vardagar, hela sommaren eller totalt 

över året. Däremot skiljer sig täckningsgraden något där flerbostadshuset har en högre 

täckningsgrad än lantbruket. Detta eftersom lantbruket har ett högt elbehov på hösten 

jämfört med resten av året, medan elbehovet för flerbostadshuset är jämnare sett till 

samma tidsperiod. För de verksamheter vars elbehov skiljer sig mellan vardagar och 

helger (bilprovning, kontor och industri) påverkas överproduktionen markant beroende 

på hur man väljer att presentera den. Överproduktion på 5 %, 10 % och 15 % beräknat 

för endast vardagarna motsvarar en mycket större andel överproduktion om helgerna 

inkluderas (cirka 20 %, 25 % och 30 %). Skillnaden mellan elbehov på vardagar jämfört 

med helgerna avgör hur stor överproduktionen blir, där en liten skillnad mellan vardag 

och helgdag innebär en mindre andel överproduktion.  

Ju högre elbehov på sommaren relativt resten av året, desto större möjlighet till stor 

täckningsgrad. Eftersom industrin stängs ner delar av sommaren kan fastigheten inte ta 

tillvara på den producerade solelen från den tidsperioden. Täckningsgraden blir därför 

lägre än om verksamheten hade varit igång. Tack vare kylbehovet på Bolandsgatan 10 

är elkonsumtionen hög på sommaren jämfört med resten av året, vilket innebär en hög 

täckningsgrad. Simuleringarna för framtagandet av dessa tumregler är baserade på 

solinstrålningsdata från meteonorm Stockholm och den verkliga produktionen kommer 

variera något från år till år. Simuleringarna med meteonormdata och givna antaganden 

innebär en normerad produktion på drygt 1 000 kWh/kWp, en siffra som är rimlig men 

förhållandevis hög.  

För att beställaren ska slippa fundera över hur en anläggning ska utvärderas och hur 

vädret spelar roll rekommenderar vi att det ska vara anbudsgivarna som i sina anbud bör 
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föreslå hur anläggningen ska utvärderas. Om detta görs i jämförelse med liknande 

anläggningars prestanda eller utifrån ett definierat normalår spelar mindre roll. 

Huvudsaken är att det definieras hur det ska göras, vem som ska göra det liksom vilka 

avvikelser som är acceptabla. Att produktionen loggas och analyseras är väldigt viktigt. 

Tydligare information och återkoppling om hur en anläggning presterar leder till en 

ökad kunskap om solel och dess komponenter. Dessutom tror vi det leder till ett ökat 

intresse för solel vilket förhoppningsvis innebär att fler ser fördelarna med det. För 

entreprenörer som inte är vana att sköta loggning och rapportera mätvärden kan ett 

alternativ vara att beställa en sådan tjänst av tredje part för att säkerställa att beställaren 

får informationen i ett gränssnitt som de förstår och är nöjda med.  

Information som bör efterfrågas eller definieras i en funktionsupphandling är 

sammanfattningsvis: 

 Energiproduktion eller önskad täckningsgrad - exempelvis 15 % av årligt 

elbehov, se tabell 6 för exempel.  

 Beräkningar och simuleringar från anbudsgivare. 

 Möjligheten att läsa av anläggningens momentana och historiska produktion och 

besparingar. Datan ska visualiseras, sparas och analyseras av leverantör eller 

tredje part på ett enligt beställaren godkänt sätt. 

 Ansvarsfördelning avseende driftövervakning, underhåll, åtgärdande av 

eventuella fel och administration kring elcertifikat och ursprungsgarantier. 

 Förutsättningar avseende väder och skötsel/underhåll för att anläggningen ska 

producera enligt avtalet. 

 Krav på certifierade produkter. 

7.4 Diskussion kring metod 

Det bör poängteras att vi i omvärldsanalysen inte har pratat med alla aktörer som kan 

tänkas ha viktiga åsikter och erfarenheter om funktionsupphandlingar. Ett urval har 

gjorts och det är möjligt att snöbollseffekten kan ha lett till kontakt med liknande 

aktörer. Däremot är solcellsbranschen inte så stor och samma namn dök upp vid flera 

tillfällen då vissa respondenter refererade till varandra vilket kan tyda på att passande 

aktörer har kontaktats. Antalet respondenter får också anses tillräckligt då vi efter ett 

antal intervjuer kunde se ett mönster i svaren vi fick. Eftersom urvalet är begränsat kan 

studien ses som kvalitativ och det är således till stor del åsikter och erfarenheter som 

framkommit vid intervjutillfällena. Vi har försökt vara tydliga med vad som är åsikter 

och vad som kan klassas som fakta.  

Angående simuleringarna har det varit tidskrävande att ta fram simuleringsscriptet 

varför flera antaganden och förenklingar har gjorts för att underlätta arbetet. Dessa 

antaganden spelar stor roll för våra simuleringsresultat. Det är möjligt att tumreglerna 

hade kunnat säkerställas om fler typlaster och fler väderår hade använts. En annan 

osäkerhet i vår modell är att den inte har validerats och jämförts med produktionsdata 

från någon installerad solcellsanläggning. Detta eftersom loggningen från Bolandsgatan 
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blev försenad. Vi anser dock att simuleringsresultaten är rimliga och därför går att 

använda för att dra slutsatser. 

7.5 Framtida forskning 

För att säkerställa resultaten från detta arbete skulle en kvantitativ undersökning av 

dagens utformning av kravspecifikationer, elanläggningars produktion och 

uppföljningsrutiner kunna vara av intresse. Även tumreglerna skulle kunna utvärderas 

och valideras genom att jämföra dem med produktionsdata från diverse befintliga 

installationer. Hur laststyrning kan påverka lönsamheten är också ett ämne som kan vara 

intressant. Om exempelvis Bolandsgatans elkonsumtion som drog igång tidigt på 

morgonen skulle kunna flyttas till senare på dagen skulle konsumtionen falla bättre 

överens med solinstrålningen och täckningsgraden därmed ökas.  Andra tankar som 

uppkommit under arbetets gång inkluderar allt från hur kommunikationen mellan 

beställare och entreprenör kan förbättras till hur teknikutvecklingen kan underlätta 

produktion och uppföljning av solelanläggningar. Betydelsen av lagar och regler 

gällande decentraliserad elproduktion är ett ämne som inte har diskuterats mycket i detta 

arbete men som skulle vara spännande att fördjupa sig i för att utvärdera hur tillgängliga 

ytor för solel kan utnyttjas optimalt. Idag begränsas utvecklingen av de ekonomiska 

parametrar som försvårar för fastighetsägare att sälja överskottsel vilket innebär att stora 

ytor står outnyttjade. Hur osäkerheter, snabba lagändringar kring subventioner, skatter 

och stödsystem påverkar intresset för solel är också något som också skulle vara 

intressant att undersöka närmare, liksom en känslighetsanalys på hur eventuella 

förändringar i elpriset påverkar lönsamheten för olika stora anläggningar.  
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8. Slutsats 

Denna rapport har behandlat funktionsupphandling av solel från olika aspekter. Med 

tanke på resultatet från omvärldsanalysen är det rimligt att tro att funktionsupphandling 

kommer bli vanligare i framtiden då det rimmar väl med innovationskraft, hållbarhet, 

helhetstänk och resurseffektivitet. För att öppna upp för fler innovativa lösningar 

behöver beställaren tänka efter vad syftet med solelanläggningen är och huruvida dess 

funktion kan kombineras med andra behov. Är elen den främsta funktionen som 

eftertraktas är funktionsupphandling av förnybar egenproducerad el ett exempel på 

formulering av ett förfrågningsunderlags titel som inte låser sig till en viss teknik eller 

produkt. Idag används främst entreprenadformen totalentreprenad vid upphandling av 

solelanläggningar där tillgängliga takytor och budget till stor del avgör hur stor 

anläggning som upphandlas. Installerad toppeffekt är vanligast att specificera och 

energikrav är normalt sett inte något som det ställs hårda krav på idag, även om ett 

systems prestanda är viktigt och brukar utvärderas. Utmaningar för dagens 

solelanläggningar är främst uppföljning och driftövervakning. 

Resultat från utvärderingen av funktionsupphandlingen på Bolandsgatan och intervjuer 

med aktörer inom solcellsbranschen tyder på att en lyckad funktionsupphandling kräver 

rimliga, mätbara krav och tydliga ansvarsfördelningar. Driftuppföljning innefattande 

rapportering och analys av produktionsdata är något som bör specificeras i avtalet för att 

anbudsgivarna tydligt ska förstå vilka behov de ska uppfylla och under vilka 

förutsättningar. Den största fördelen med funktionsupphandling är att det bör garantera 

en uppföljning av anläggningen och då entreprenören får mer ansvar finns större chans 

till väl fungerande anläggningar. Svårigheter med funktionsupphandling är om orimliga 

krav ställs och om ansvarsfördelningen inte definieras.  

Den simulerade solcellsanläggningen på Bolandsgatan 10 visar på en anläggnings 

känslighet för solinstrålning. Av de nio år som användes i simuleringarna skilde sig 

resultatet markant från “bästa” och “sämsta” väderår. Detta innebär att det årliga 

energiproduktionskravet på 45 000 kWh med en max andel överproduktion för 

sommarens vardagar på 5 % inte uppnåddes för varje simulerat väderår. Kraven var 

alltså väldigt snävt satta. Hade överproduktionskravet höjts från 5 % till 6 % är det flera 

storlekar på systemet som skulle klarat båda kraven alla år. Skulle de två elcentralerna 

kopplas ihop skulle dock överproduktion inte vara något problem då elkonsumtionen 

från de olika elcentralerna jämnade ut elbehovet. Simuleringarna visar också att 

systemets orientering spelar roll för en anläggnings produktion och andel 

överproduktion. Även om andelen överproducerad el kan minskas vid alternativa 

placeringar, innebär det samtidigt att det krävs fler moduler för att komma upp till 

samma totala energiproduktion. Därför är det mer ekonomiskt att rikta en anläggning åt 

söder med en lutning på cirka 40° för samtliga lastprofiler undersökta i detta arbete.  

Att sätta ett ungefärligt krav på årlig energiproduktion och täckningsgrad kan göras 

genom analys av fastighetens lastprofil. Simuleringarna av typlaster och fallstudie 
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resulterade i tumregler som konstaterar att verksamheter med stort elbehov på 

sommaren jämfört resten av året kan uppnå en årlig täckningsgrad på cirka 30 %. Om 

behovet på sommarhalvåret däremot är lågt i förhållande till resten av året är det 

rimligare med en årlig täckningsgrad på mellan 10 % och 15 % beroende på lastens 

variation under året. Andel överproduktion påverkas starkt av verksamhetens lastprofil 

över dygnet där verksamheter med störst elbehov över dagen kan installera större 

system utan att överproducera för mycket. Verksamheter med stor skillnad i behov 

under veckodagar jämfört med helger bör ha en större tolerans mot överproduktion. 

Detta gäller även för fastigheter vars verksamhet är stängd delar av sommaren eftersom 

överproduktionen då kommer bli hög och täckningsgraden låg.   
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Appendix A – Rekommendationer för 
funktionsupphandling av solelanläggningar 

Dessa rekommendationer är tänkta att fungera som inspiration och innehåller förslag 

och exempel på vad som bör vara med i ett förfrågningsunderlag vid 

funktionsupphandlingar av solelanläggningar. Är man ovan med upphandlingar så kan 

det vara klokt att ta hjälp av någon med erfarenhet kring hur förfrågningsunderlag bör 

formuleras för att följa lagar och minska risken för överklagan. Stor inspiration har tagit 

från skriften Solenergi, möjligheter för offentliga lokaler av Andrén (2013) i 

framtagandet av dessa rekommendationer.  

Gör en förstudie 

Innan beslut om att installera solceller tas bör syfte och mål med anläggningen 

diskuteras. Detta skapar dels engagemang och kunskap om solel i organisationen, 

samtidigt som det underlättar kravställandet av funktioner. Finns det exempelvis tid och 

engagemang bland personalen att sköta och underhålla en solcellsanläggning, eller är 

drift något som bör inkluderas i upphandlingen? Är det viktigt att solelanläggningen 

syns på grund av marknadsföringsvärde? Kan solcellerna integreras i byggnaden och på 

så sätt uppfylla ytterligare en funktion, exempelvis solavskärmning? 

 Analysera elkonsumtionen. Information om detta kan fås från nätägaren. Titta på 

hur mycket el som används årligen och hur stor del av årsanvändningen som 

sker på sommaren. Stor andel el på sommaren innebär att man kan förvänta en 

större årlig täckningsgrad från en solelanläggning. 

 Inventera tillgängliga tak- och fasadytor. Det är viktigt att taket är av bra kvalitet 

då solelanläggningens förväntade livslängd är 25-30 år. De tillgängliga ytorna 

bör dessutom vara söderriktade med en lutning på cirka 20 till 70 grader för 

optimal energiutvinning, se figur A. Hjälp kan exempelvis fås genom det 

digitala verktyget solkartan som finns på vissa kommuners hemsida. För 

Uppsala se http://ec2-54-77-203-12.eu-west-

1.compute.amazonaws.com/uppsala/ eller googla på Solkartan Uppsala.  

 Undersök om bygglov krävs hos din kommun.  

 Beräkna lönsamheten genom att exempelvis uppskatta återbetalningstiden. 

Inkludera även eventuella mervärden solcellsanläggningen kan bidra med. 

 Sök bidrag till investeringskostnader hos Länsstyrelsen.   

 Besök referensanläggningar för tips och inspiration. 

 Kontakta nätägaren för information om vilka krav som gäller för nätanslutning. 

 Förhandla med elbolag om försäljning av överskottsel.     
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Figur A. Global solinstrålning för ett år utifrån solcellernas orientering, där azimut är 

riktning i väderstreck. 

Utforma förfrågningsunderlag 

Med utgångspunkt från ovan definierade krav och förutsättningar ska 

förfrågningsunderlaget utarbetas. För offentliga myndigheter måste även LOU följas.  

1. Definiera funktionskrav 

Exempel på funktioner som kravspecifikationen kan innehålla: 

 Årlig elproduktion uttryckt i kWh. 

 Täckningsgrad uttryckt i %, för exempel se tabell A. 

 Mervärdesfunktioner, exempelvis att en andel solpaneler ska vara synliga på 

grund av marknadsföringssyfte eller att de även ska fungera som 

solavskärmning. 

 Administration av elcertifikat och ursprungsgarantier. 

 Krav på mätning och rapportering av data i form av exempelvis: 

 statistik för hela anläggningen per timme, dygn, vecka, månad, år [kWh]. 

 momentan effekt [kW]. 

 momentan solinstrålning [kWh/m
2
]. 

 status per växelriktare. 

 jämförelsevärden med historiska data.  

 larm vid oväntade produktionsdippar eller låg performance ratio. 
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 regelbundna rapporter med visuell information om anläggningens 

 prestanda. 

2. Definiera förutsättningar och ansvarsfördelning  

Det viktiga är att förutsättningarna diskuteras innan avtal skrivs så att både beställare 

och entreprenör är överens om vad som gäller. Exakt vilka definitioner som väljs är upp 

till de inblandade aktörerna att välja, men viktiga faktorer tas upp nedan. 

 Vädrets inverkan på produktionen. Exempelvis genom att installera 

solinstrålningsmätare och be leverantören garantera en viss normerad 

produktion. Eller genom att låta leverantör jämföra anläggningens produktion 

med liknande anläggningars produktion i närliggande område.  

 Vilka förutsättningar som gäller vid driftstopp eller trasiga komponenter.  

 Vem som ansvarar för övervakning av systemet. 

 Vem som ansvarar för rapportering och analys av data. 

 Vem som ansvarar för underhåll. 

 Vem som ansvarar för att åtgärda fel, inom vilken avsatt tid. 

 Vilka rutiner som förväntas följas för respektive aktör. 

 Avtalstid. 

 Hur, när och av vem som ska följa upp anläggningen efter installationen. 

 Vad som händer om anläggningen inte klarar ställa krav:  

 Ersättningsskyldig i form av exempelvis vite och/eller utökad 

installation, beroende på uppsatta krav. 

 Åtgärda eventuella fel. 

3. Definiera kvalitetskrav på produkterna 

De garantitider och kvalitetskrav som nämns är exempel på idag vanliga garantitider, 

men i och med teknikens utveckling är det troligt att dessa kan ändras framöver. 

 Godkända och certifierade dubbelisolerade kablar. 

 CE-märkta växelriktare med minst 5 års garanti. 

 Moduler med minst 10 års produktgaranti och en effektgaranti på minst 80 % 

efter 25 år.  

 CE-märkta moduler med branschmässiga certifieringar, exempelvis IEC 

61215/61646/61730.  

4. Definiera installationsförutsättningar 

 Tillgänglig yta. 

 Ritningar och information kring lutning och riktning på tak eller fasad. 

 Information om tak-konstruktion samt huruvida monteringssystemet får 

penetrera takets tätskikt eller ej.  

 Undersök om bygglov krävs. 

 Var elcentraler är belägen så att anläggningen kan kopplas in. 
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5. Definiera tilldelningskriterium 

 Lägst pris.  

 Mest ekonomiskt fördelaktiga, exempelvis grundat på: 

 LCC – lifecycle cost 

 bra simuleringar 

 bra presentation 

 kvalitetsaspekter 

 leverans- och genomförandetid 

 miljöegenskaper 

 driftkostnader 

6. Definiera eventuella övriga krav 

 Miljöledningssystem hos leverantör. 

 Antal referensanläggningar. 

 Redovisning av simuleringar som ledde fram till valt system. 

 Vilka föreskrifter som ska följas, exempelvis om utföranden av elektriska 

anläggningar, starkströmsföreskrifter (SFS 2009:22), ABT 06.  

 Hur överlämningen av anläggningen ska gå till och vilka dokument och 

instruktioner som ska bifogas. 
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Appendix B – Intervjuguide 

Upphandling idag 

 Hur går det till? Behovsanalys, Förfrågningsunderlag, kravspecifikationer, 

tilldelningskriterier, simuleringar, kostnadsberäkningar? 

 Vem har ansvar för vad? (beställare, konsult, entreprenör) 

 Vad är fungerar bra och finns det något med förbättringspotential? 

 LOU - bra eller dåligt? 

 

Bedöma anbud 

 Hur bedömer ni vilket anbud som ska vinna?  

 Alla upphandlingar ser olika ut, är det ett problem? 

 Är det lätt eller svårt att bedöma vilket som är bäst? Tar ni hjälp? LCC?  

 Hur mycket kan ni om solcellstekniken? 

 Är det nödvändigt att vara insatt? Bör det vara så? Hur kan man komma ifrån/nå 

det? 

 

Uppföljning 

 Hur går uppföljningen av en anläggning till? 

 Hur säkerhetsställer ni att kraven uppfylls? 

 Vite om de inte uppfylls? 

 Rapporteras produktionen in automatiskt eller måste den läsas av manuellt på 

plats? Förbättringspotential? Betala extra för det? 

 

Funktionsupphandling 

 Känner ni till begreppet funktionsupphandling? Vad är det enligt dig? 

 Vilka funktioner är viktigast? (varför vill ni ha solceller?) Ex. energi, minskad 

klimatpåverkan, ekonomisk vinning, marknadsföring/image? 

 Fördelar/nackdelar med funktionsupphandling? 

 Ser ni några risker i denna typ av upphandling jämfört med vanlig? (om 

funktionen inte uppnås, kunskapsbrist, tidskrävande, kan bli dyrare?) 

 Hur går man från att ställa produktspecifika krav till funktionella krav? 

 Hinder och möjligheter med detta? 

 Skulle det krävas förändringar i organisationen för att använda sig av 

funktionsupphandlingar? Kultur, attityder, struktur? 

 Kommer relationen mellan beställare och entreprenör förändras? Hur då? Vilka 

möjligheter/utmaningar? 

 

Framtid 

 Hur tror ni upphandlingarna kommer se ut i framtiden? Hur? Varför? 

 Hur vill ni att det ska se ut i framtiden? 
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Specifikt för Bolandsgatans anbudsgivare 

 Hur vanligt är det med funktionskrav istället för produktkrav? Hur ser de 

vanligaste kraven ut? Hur vanligt är det att något ytterligare krav ställs i 

förfrågningsunderlaget och vilka är det isåfall? 

 Hur beräknade ni för att klara kravet på 45 000 kWh/kalenderår? 

Simuleringsprogram? 

 Hur beräknas anbudssumman? 

 Vad blir det för skillnad i ert arbete när ni går från att möta produktkrav till 

funktionskrav?   


