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Populärvetenskaplig sammanfattning
Den största migrationen idag sker från landsbygden till storstäder i jakt på
arbetstillfällen och bättre levnadsförhållanden. Sverige och Uppsala är inget undantag
från detta fenomen. Till år 2050 beräknas Uppsala stad växa med över 100 000 invånare
från dagens nivåer på drygt 200 000 till över 300 000 personer som lever och bor i
Uppsala. Det är en ökning med 50 procent på bara ett par decennier. Samtidigt som
Uppsala växer ska den totala energianvändningen i kommunen minska. Framförallt ska
fossila bränslen fasas ut och ersättas med förnyelsebar energi, till exempel solenergi. I
Uppsala kommuns miljö- och klimatprogram 2014-2023 har bland annat målet för
solenergi formulerats vilket säger att det ska finnas 30 MW installerad solel i
kommunen år 2020. Det ställer stora krav på energieffektiviteten och
energiförsörjningen till de nya fastigheter som ska byggas.
För att möta den växande stadens behov av bostäder planeras det just nu flera nya
stadsdelar och utbyggnationer i Uppsala. Ett samlingsnamn för flera nya områden i
Uppsala är Södra staden som beräknas inhysa 40 – 45 procent av bostadsbehovet år
2050. En av de första delarna som byggs ut i Södra staden är området Rosendal. Det är
beläget på tidigare Kåbo golfbana med närhet till universitetscampus som
Biomedicinskt centrum och Ångströmlaboratoriet. Stadsdelen Rosendal kommer inhysa
både bostäder och universitetsverksamhet samt grundskolor.
Rosendal byggetapp två är studieområdet i detta examensarbete där ambitionsnivån
gällande solelinstallationer har utretts samtidigt som det jämförts mot den optimala
solelproduktionen som skulle kunna åstadkommas i området. Anledningen till detta är
att Uppsala kommun inför försäljningen av tomterna i Rosendal har utlyst en så kallad
Markanvisningstävling där byggherrar får lämna in utformningsförslag för fastigheter
på de olika tomterna. Ett skäl till att kommuner använder sig av
markanvisningstävlingar är för att kunna påverka vad som kommer byggas på området
och premiera olika värdefaktorer. I Rosendal var en av dessa faktorer egenproduktion av
el vilket ledde till att vissa byggherrar åtog sig i tävlingsbidragen att installera
solcellsanläggningar på sina fastigheter. Syftet med detta arbete har alltså varit att
utreda vilken omfattning solel byggherrarnas åtaganden skulle ge och hur mycket solel
som optimalt skulle kunna produceras i området. Det har även haft som syfte att utreda
om markanvisningstävlingen är ett lämpligt verktyg för kommunen att påverka
byggherrarna till att göra satsningar på solcellssystem.
Fem byggherrar har intervjuats angående deras ambitionsnivå gällande solel. Sedan har
simuleringar genomförts för att beräkna den förväntade solelproduktionen på de
tillgängliga takytorna på fastigheterna. Takytorna har beräknats utifrån preliminära
ritningar som tillhandahölls av respektive byggherre. Simuleringarna visade att den
installerade effekten solel i enighet med byggherrarnas åtaganden var 18 kW för hela
1

studieområdet. Däremot är solelpotentialen betydligt högre om alla lämpliga takytor i
området skulle användas, den installerade effekten beräknades i det scenariot vara drygt
300 kW. Det skulle ge en årlig produktion på ~280 MWh istället för de 16 MWh som
byggherrarnas åtaganden skulle ge. Relaterat till Uppsala kommuns solenergi mål skulle
det krävas att installationstakten av solel är 0,5 kW per hushåll hos nybyggnationer. Det
optimala fallet uppnår denna gräns vilket visar att det är teoretiskt möjligt för
fastigheterna att bidra med sin andel för att uppnå kommunens mål till år 2020. Däremot
är solelproduktionen enligt åtagandena långt från tillräckliga. Samtidigt har åtagandena
gällande solel ökat över tid från att det i stadsdelarna som är under uppbyggnad nu
saknar solcellinstallationer helt till att det i Rosendal etapp två ändå finns inplanerat av
flera byggherrar. Ur den aspekten kan markanvisningstävlingen anses ha fungerat om än
i långsam takt.
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Nomenklatur
Atemp: Arean av alla våningsplan som är tempererade till minst 10 °C. Innefattar även
tempererade vinds- och källarplan. All area som begränsas av klimatskärmens insida så
som trappor, schakt och innerväggar inräknas. Dock inkluderas inte area för garage
inom bostadshus (Boverket, 2015a).
BOA: Står för bostadsarean av en fastighet.
BTA: Står för bruttoarea och innefattar all yta i en fastighet, inklusive ytterväggar.
Byggnadens fastighetsel: El som används i gemensamma utrymmen och för
fastighetens behov. Det inkluderar belysning i allmänna utrymmen och driftsutrymmen
och el för försörjning av fläktar, hiss, pumpar, styrutrustning med mera. Inkluderar inte
energi till motorvärmare, externbelysning i trädgårdar och gångstråk (Boverket, 2015a).
Byggnadens hushållsel: Den el som används av boende för hushållsändamål. Till
exempel kyl och frys, lampor, tvättmaskin, TV etcetera (Boverket, 2015a).
Diffus solinstrålning: Den diffusa solinstålningen är ljus som har spridits med
molekyler och partiklar i luften och förändrat infallsvinkeln på ljuset (SMHI, 2015).
Direkt solinstrålning: Solstrålar som träffar solcellerna direkt utan att stött på hinder
innan.
Fritt flödande energi: Defineras av Boverket som energi från sol, vind, mark och luft
som kan tas tillvara i byggnadens närhet (Boverket, 2015b).
FTX- system: Fläktstyrt till- och frånluftsstystem.
Global solinstrålning: Den totala solinstålningen, diffus + direkt + reflekterad
solinstrålning summerat.
Reflekterad solinstrålning: Solinstrålar som reflekterarats på omkringliggande ytor
innan de träffar solcellen.
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1. Introduktion
Uppsala stad växer och till år 2050 beräknas antalet invånare ha ökat med över 100 000
invånare (Uppsala kommun, 2015a). För att möta den växande stadens behov planeras
flera byggnationer varav en av dem är den nya stadsdelen Rosendal. Samtidigt som
staden ska växa ska de totala utsläppen av växthusgaser minska (Uppsala kommun,
2015b).
Enligt Uppsala kommuns Miljö- och klimatprogram 2014-2023 ska Uppsala kommun
minska sina samlade växthusgasutsläpp med 30 procent till år 2020 samtidigt som den
installerade effekten solenergi i kommunen ökar till ca 30 MW (Uppsala kommun,
2015b). Till år 2030 ska den installerade effekten solenergi ha ökat till 100 MW
(Uppsala kommun, 2015b). För att uppnå dessa mål måste inte minst de nybyggda
bostadsområdena uppnå en hög energieffektivitet och en hög utnyttjandegrad av
förnybara energikällor. Ett sätt för kommunen att påverka hur kommande
bostadsområden utformas är genom markanvisningstävlingar där önskvärda egenskaper
och utformningar på byggnader efterfrågas. Byggherrarnas åtaganden formuleras sedan
i tävlingsbidrag där de specificerar sin ambitionsnivå.
Byggnaderna i Rosendal Etapp två kommer nästan alla förses med olika mängd
solceller för att uppnå en hållbarhetsprofil samt uppfylla olika energi- och
miljöklassningar gällande energianvändningen. En energistandard för Rosendal skulle
kunna motsvara Boverkets förslag på svenska Nära nollenergi (NNE)-krav som kan bli
verklighet från och med år 2021 (Boverket, 2015b). Boverkets NNE-förslag ställer höga
krav på energianvändningen i byggnader men möjliggör även utnyttjande av fritt
flödande energi inom och i anslutningen till tomtgränsen (Boverket, 2015b). Det skapar
möjligheten för aktörer att samverka och optimera användingen av fritt flödande energi
på ett större område. Ett sätt för att tillgodogöra sig den fritt flödande energin är att
installera produktionsanläggningar för solel på byggnader i stadsdelen Rosendal.
Detta arbete ska utreda ambitionsnivån i det nya området Rosendal gällande solel
samtidigt som den optimala solelpotentialen undersöks hos flera utvalda byggherrar.
Det huvudsakliga målet har varit att ta reda på om markanvisningstävlingen har lett till
att Uppsala kommun kommit närmare att nå sina solenergimål.

1.1 Syfte och frågeställningar
Arbetets syfte är att undersöka hur stor variationen är mellan byggherrarnas åtaganden
och det optimala utförandet gällande solelinstallationer i projektområdet Rosendal etapp
två. Åtagandena har formulerats av byggherrarna i den tidigare
markanvisningstävlingen som Uppsala kommun genomfört. Arbetet har också som mål
att undersöka om markanvisningstävlingarna hittills har varit ett tillräckligt starkt
verktyg för att Uppsala kommun ska nå sitt mål om 30 MW solel till år 2020 och 100
MW till år 2030.
7

För att besvara syftet har följande frågeställningar formulerats.





Hur mycket solel förväntas installeras i Rosendal, etapp två, baserat på
byggherrarnas åtaganden och hur bidrar det till fastigheternas
självförsörjandegrad av el?
Hur mycket solel kan produceras i området om takytorna används optimalt för
solelproduktion och vad vore den potentiella självförsörjandegraden?
Kommer Uppsala kommuns mål om 30 MW solel till år 2020 och 100 MW solel
till år 2030 att uppfyllas med den installationsgrad som byggherrarna åtagit sig?

1.2 Avgränsningar
Arbetets fysiska avgränsningar är det norra kvarteret i byggetapp två inom stadsdelen
Rosendal, se Figur 1. Området valdes utifrån att etapp två är den som kommit längst i
projekteringen av återstående etapper och de norra kvarteren har en tidigare preliminär
byggstart. Därför var det mer troligt att kunna få ut nödvändigt material för arbetet från
aktörerna i etapp två. Det var inte möjligt att arbeta utifrån hela stadsdelen då val av
aktörer och projektering av byggnader inte ännu påbörjats för hela området. Även
arbetets tidsomfattning har påverkat hur stort projektområde kunde vara.
Projektområdet består av åtta olika byggherrar varav fem ingår i detta arbete. Dessa fem
benämns vidare som byggherrar i Rosendal etapp två. Två byggherrar planerar för att
bygga hyresrätter och resterande är bostasrätter. Totalt inkluderar det cirka 550
lägenheter fördelat på sju huskroppar.
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Figur 1. Det undersökta projektområdet (röd ruta) och lokalisering i förhållande till
kringliggande områden. Illustration av Rosendalområdet är lånad från “Detaljplan för
Rosendalfältet” (Tengbom and WSP, 2015).
Arbetet avser att behandla både fastighetsel och hushållsel när byggnadernas
energianvändning undersöks. Energianvändning för uppvärmning och vatten avses inte
då området i största grad kommer värmas upp med fjärrvärme som saknar en intern
elförbrukning. Att bara elanvändningen undersöks beror också av att det endast är
installationer av solcellspaneler som utreds i arbetet.
Byggherrarnas företagsnamn samt exakta position av fastigheterna redovisas inte i detta
arbete för att undvika spekulationer om vilken byggherre som åtagit sig att göra vad.
Huvudargumentet för detta är att under tiden arbetet pågår är ännu inga bygglov
godkännda och Uppsala kommun har inte skrivit kontrakt för försäljning av marken.
Därför kan fastigheternas utformning och aktörer kopplade till projektet fortfarande
förändras. Således är refereringen från intervjuerna endast refererat med
intervjupersonens titel och datum, ej riktiga namn. Även ritningar och de tävlingsbidrag
som formulerats till markanvisningstävlingen är dokument som författaren har fått ta del
av men inte kan publicera för vidare spridning på grund av att byggherrarna inte vill
offentliggöra sina preliminära planer.
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1.3 Rapportens disposition
Rapporten inleds med en introducerande kapitel där arbetets syfte, frågeställningar och
avgränsningar beskrivs. Det andra kapitlet är ett bakgrundsavsnitt där projektområdet
presenteras och den information som behövs för att följa kommande resonemang och en
beskrivning av det tekniska systemets funktion. Även rådande byggregler och
framtidsscenarion för byggandet i Sverige beskrivs kort för att ge en inblick i gällande
regelverk.
Sedan följer det tredje avsnittet som beskriver de olika metoder som använts och
bakgrundsdata för tekniska specifikationer och insamlade värden för att kunna göra
simuleringar. I kapitel fyra presenteras resultatet av intervjuerna och studier av
markanvisningstävlingarna för att fastsälla byggherrarnas åtaganden följt av kapitel fem
som redovisar resultatet från simuleringarna samt de beräkningar som krävs för att
besvara frågeställningarna. De två sista avsnitten diskuterar resultatet samt
sammanfattar det i ett par slutsatser. Här kommenteras även vidare utredningar som
behövs och diskussion om de använda metoderna i arbetet.
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2. Bakgrund
Eftersom arbetet använder ett område i Uppsala som studieobjekt redovisas först
Uppsala kommuns miljöprogram och en beskrivning av området Rosendal. Sedan
beskrivs konceptet Markanvisningstävling som används för att utse byggherrar och sälja
tomter följt av en beskrivning av olika aspekter inom solelproduktion. Dels görs en
teknisk genomgång av solcellers funktion men även en historisk redovisning av hur
andelen solcellsinstallationer har utvecklats över tid i Sverige och i Uppsala.

2.1 Uppsalas miljö- och klimatprogram
Uppsala kommun har högt ställda miljö- och klimatmål bland annat beskrivs visionerna
i kommunens Policy för hållbar utveckling. Enligt den ska kommunen ”arbeta aktivt för
att minska klimatgasutsläppen, genom förbättrad hushållning med energi […]och
genom att främja ny teknik” (Uppsala kommun, 2015c).
I sitt miljö- och klimatprogram beskriver de sina långsiktiga och kortsiktiga mål. Till år
2050 ska Uppsalas samlade utsläpp av växthusgaser ha minskat med 100 procent
jämfört med nivåerna år 1990. Men redan år 2030 ska “utsläppen av växthusgaser från
energianvändning, transporter och arbetsmaskiner inom Uppsala kommungeografi vara
nära noll och baseras på förnybara energikällor”(Uppsala kommun, 2015b). De har även
formulerat åtta etappmål där framförallt de två första kan anses ha koppling till detta
examensarbete. Det första etappmålet är att Uppsalas värmebehov endast ska försörjas
med förnybara energikällor eller vara klimatkompenserat till neutralitet till år 2020. Ett
bidrag till att uppnå det målet är att Vattenfall AB planerar att investera i en
biobränslepanna som ska ersätta torveldningen på fjärrvärmeanläggningen som finns i
Uppsala. Trots att detta arbete inte inkluderar uppvärmning visar detta mål Uppsala
kommuns ambitionsnivå och strategi för att bli klimatneutralt vilket gör det relevant
utifrån ett större perspektiv än vad detta arbete tar upp.
Det andra etappmålet är; “Till 2020 har cirka 30 MW effekt solenergi installerats, och
cirka 100 MW till år 2030” (Uppsala kommun, 2015b). Vilket innebär att den totala
installerade effekten av solenergi i kommunen ska uppnå en effekt av 30MW till år
2020. I arbetsdokumentet ”Gestaltning och hållbarhet Rosendal”, som är utformat av
Uppsala kommun, ges ett räkneexempel gällande solelproduktion som skulle krävas för
att tillgodose Rosendals elbehov:
”Elproduktion kan ske lokalt från solcellsanläggningar på tak och/eller i en
solcellspark. Med 2 kW installerad effekt solel (ca 15 kvm) per enbostadshus och 0,5
kW installerad effekt per bostad i flerbostadshus i kombination med en solcellspark om
3,5 MW nås en produktion av solel som i hög grad tillgodoser områdets elbehov och
kompenserar för kraftvärmeverkets utsläpp” (Uppsala kommun, n.d., p. 29)
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2.2 Stadsdelen Rosendal
Redan i översiktsplanen från år 1985 uttrycktes det att området Rosendalsfältet vore
lämpligt att bebygga då staden växte. Framförallt såg kommunen behovet av lokaler för
verksamheter med anknytning till universitet- och forskningsmiljön i närområdet. Under
början av 2000-talet började kommunen på allvar planera för en utbyggnad av området
och detaljplanen år 2007 möjliggjorde att de första bostäderna i området började
byggas. Hösten 2013 sade kommunen upp sitt avtal med Kåbo Golfklubb som tidigare
huserat på området för att istället bygga bostäder, universitetsverksamhet och skolor i
området (Uppsala kommun, 2015d, p. 6).
Rosendal har ett strategiskt viktigt syfte genom att det kan både möjliggöra nya bostäder
men kan också bidra till att skapa en starkare koppling mellan innerstaden och de yttre
stadsdelarna i södra Uppsala (se Figur 2). Kollektivtrafiken prioriteras i området med
antingen spårväg eller busslinjer som fortsätter ut mot Gottsunda (Uppsala kommun,
2015d).

Figur 2. Lokalisering av stadsdelen Rosendal i förhållande till Uppsala centrum, Södra
staden och närliggande vägnät. Rosendal ligger cirka två kilometer utanför Uppsala
centrum (Uppsala kommun, 2015e).
Enligt detaljplanen för området ska det inhysa 3 500 bostäder, skolor,
näringsverksamhet, universitetslokaler och allmänna grönytor. Projektområdet för detta
arbete och för Rosendal i stort kommer bestå av både hyresrätter och bostadsrätter med
en majoritet av det senare. Rosendal är även en del av det större utvecklingsområdet
12

runt södra delarna av Dag Hammarskjölds väg som benämns Södra staden (se Figur 2).
En fördjupad översiktsplan för Södra staden behandlas just nu i samrådsförhandlingar
och är således under fortsatt planering. Södra staden förväntas få en betydande roll i
framtiden då 40-45 procent av hela Uppsalas bostadsbehov beräknas inhysas i området
år 2050 (Uppsala kommun, 2015f, p. 9). Kommunen beräknar att det kommer behövas
55 000 till 60 000 nya bostäder år 2050 i Uppsala jämfört med dagens nivåer (Uppsala
kommun, 2015g).

2.3 Markanvisningstävling
Tidigare fick kommuner ställa egna krav på tekniska egenskaper för nybyggnationer.
Det kallades kommunala särkrav vilket gjorde att krav rörande teknik, miljö och energi
för en fastighet kunde variera beroende på var i landet en fastighet skulle uppföras.
Detta gjorde det svårare för byggföretag att utveckla billiga generella metoder eftersom
de inte kunde användas överallt (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO), 2013;
Sveriges Byggindustrier, 2014). År 2014 lämnade regeringen en proposition för en
ändrad planprocess vilket bland annat skulle innebära att de kommunala särkraven
skulle regleras. Som ett resultat av det infördes istället en lag om riktlinjer för
kommunala markanvisningar (Sveriges regering, 2014). Markanvisningstävlingarna
som används i Uppsala idag är ett resultat av att kommuner försöker hitta vägar att
påverka vad som byggs på deras mark utan att ställa tekniska egenskapskrav.
En markanvisningstävling är ett sätt att utlysa mark som ska bebyggas till försäljning.
Tävlingen utlyses av markägaren som i ett tävlingsprogram beskriver området och
markägarens visioner för området samt grundläggande förutsättningar för vad som kan
byggas. Uppsala Kommun genom Sara Ryttar, Projektledare Rosendal, ser tävlingarna
som ett sätt att höja byggherrarnas ambitioner i ett område genom att de får tävla om sin
medverkan. Det ger även utrymme för innovationer och kreativa lösningar som kan
bidra till en högre kvalité på området. Det är också ett sätt för kommunen att få ett
dokument med byggherrens ambitioner och kan således användas för att ställa krav på
att de initiala ambitionerna som gjorde att byggherren vann tävlingen efterlevs innan
bygglov ges. Inte förrän efter bygglov har givits säljer kommunen marken till den andra
parten, byggherren (Ryttar and Hollinder, 2016).
Uppsala kommun började använda systemet med markanvisningstävling år 2011 och då
i projektet Östra Sala backe. Sedan dess har metoden använts ett par gånger och
förfarandet förfinas och förändras varje gång. I processen med Rosendal etapp två
användes en kvalitativ metod där varje tävlingsbidrag bedömdes som godkänt eller icke
godkänt utifrån grundförutsättningarna. Sedan värderades bidragen ur ett
helhetsperspektiv med olika typer av hållbarhet i fokus, så som social hållbarhet och
ekologisk hållbarhet. Denna metod är mer tidskrävande än ett poängsystem men kan ge
andra värden i projektet och gynnar projekt som har ett helhetsperspektiv i sitt
tävlingsbidrag. Projektet i Rosendal är unikt genom att både projektgruppsmedlemmar
och bygglovshandläggare är med under hela processen, ända från bidragsbedömningen
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till bygglovshandläggningen. Detta för att säkerhetsställa att byggherrens åtaganden tas
med i bygglovet men även för att skapa en smidigare bygglovsprocess (Ryttar and
Hollinder, 2016).
I markanvisningstävlingen för Rosendal etapp två formulerade Uppsala kommun
förutsättningarna för området, både fysiska och estetiska. Även utvärderingsgrunderna
beskrivs utifrån tre kategorier, Social hållbarhet, Ekologisk hållbarhet och
Innovation/Gestaltning. Under kategorin Ekologisk hållbarhet skriver de att ”Lokalt
producerad energi inom fastigheten. Exempelvis med hjälp av tak- och fasadytor.” är en
av utvärderingsgrunderna. Samtidigt konkurrerar andra värden om tillgången till
takytor. Till exempel är Gröna tak är en viktig del för att uppnå kraven på
dagvattenfördröjning och för att uppnå grönytefaktorn för området. Det är viktigt att
poängtera att lokal producerad el inte är ett krav från kommunen utan en
utvärderingsgrund. Därav är det upp till respektive byggherre att avgöra vilka av
utvärderingspunkterna projektförslaget kommer att fokusera på. Andra
utvärderingspunkter med relation till detta arbete är att man föredrar om fastigheterna är
passivhus eller nollenergihus och certifieras med någon hållbarhetscertifiering likt
Miljöbyggnad, Svanen, BREEAM mm. Ledorden i tävlingsdokumentet är variation och
multifunktion och Rosendal beskrivs som en smart och hållbar stadsdel som ställer stora
förhoppningar på byggherrarnas genomförande (Uppsala kommun, 2014).
2.3.1 Byggherrar i Rosendal etapp två
I markanvisningstävlingen för Rosendal etapp två valdes ett vinnande bidrag ut för varje
tomt. Nedan presentaras respektive byggherre som inkluderas i detta arbete och
konceptet i deras tävlingsbidrag utan att definiera aktörens verkliga namn och tomtplats.
Byggherre B och E har strukits från studien, därför presenteras de inte nedan.
Byggherre A planerar för en av de största fastigheterna i området sett till antalet
lägenheter. Den planeras inrymma cirka 150 lägenheter och huset ska ha en låg
energianvändning som är likvärdig med passivhusstandard.
Byggherre C har ett grönt fokus i sitt bidrag. Fastigheten ska präglas av grönytor och
orangeri på innergården och ha grönska både på fasad och även tak.Ett tak vigs åt
solceller för att försörja de elcyklar som ingår i boendet. Totalt ska fastigheten inhysa
116 lägenheter och planeras att uppnå standarden för Miljöbyggnad Silver.
Även Byggherre D beskriver att de ska uppfylla passivhusstandard för sin fastighet.
Den ska främja en grön livsstil och samtidigt ha en stor andel solceller på sin fasad.
Totalt innehåller fastigheten cirka 30 lägenheter.
Byggherre F byggnad ska ha en låg energianvändning, < 55 kWh/m2, år. Inuti ska det
genomgående var ljusa material och en öppen planlösning för att minska användingen
av ”el-ljus”. Totalt omfattar fastigheten över 100 lägenheter.
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Byggherre G fokuserar sitt bidrag på tillgänglighet. Den totala energianvändningen per
kvadratmeter uppger de inte ska överstiga 60 kWh/år för fastigheten och ser gärna att
byggnaden kombineras med solceller på taket. Cykeln ska vara de boendes primära
färdmedel därför kommer alla ha lättillgängliga cykelparkeringar på sitt våningsplan.

2.4 Solel
Nedan beskrivs konceptet för att producera el med solcellsmoduler samt hur olika
komponenter möjliggör samt begränsar produktionen. Solelproduktionen begränsas av
två komponenter, solinstrålning och solcellsmoduler. Även utvecklingen av
solcellsinstallationer i Sverige och Uppsala redovisas kort för att sätta kommande
investeringar och byggherrarnas åtaganden i ett större perspektiv.
2.4.1 Solinstrålning
Hur mycket el ett solcellssystem kan producera beror på solinstrålningen, hur mycket
energi som strålar in på solcellen. I Figur 3 redovisas den förväntade solinstålningen
över hela Europa. I Sverige är den maximala solinstrålningen cirka 1 000 kWh/ m2 och
år (Huld et al., 2012; Šúri et al., 2007). Solinstrålningen kan delas in i diffus och direkt
solinstrålning (SMHI, 2015).

Figur 3. Global solinstrålning i Europa simulerad utifrån den optimala lutningen
beroende på breddgrad. Från PVGIS databas (Huld et al., 2012; Šúri et al., 2007).
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Genom att placera solcellsmodulerna med olika lutning och azimutvinkel kan den
maximala elproduktionen vid olika tillfällen på dygnet varieras. Azimut är vinkeln på
modulens riktning med avseende på väderstreck. I detta arbete anges azimutvinkeln
utifrån att rakt söderut är 0° och således väst +90° och öst -90°. Den största
elproduktionen i Uppsala kan fås i rakt södervänt läge (azimutvinkel på 0°) och 43°
lutning på modulerna, se Figur 4. Genom att fördela modulerna i andra riktningar kan
solelproduktionen optimeras för olika tider på dygnet eller ge en jämnare produktion
över längre tid.

Figur 4. Procentuell förändring av solinstrålning beroende på riktning mot väderstreck
samt azimut. Baserad på instrålningsdata för Västerås (Stridh, 2013).
Azimutvinkeln påverkar i vilka lägen det är lönsamt att installera solcellsmoduler.
Därför används bara takytor med en azimutvinkel på +90° till - 90° i detta arbete vilket
redovisas utförligare i avsnitt 3.2.
Även hinder på taket, så som fläkttrummor och skorstenar, och hinder i byggnadens
omgivning påverkar hur stor skuggningen på en plats är och därmed den lokala
solinstrålningen (Kjellsson, 2000). I detta arbete har ingen hänsyn tagits till skuggning
från omkringliggande byggnader och växtlighet på grund av att det är ett nybyggt
område och därför finns det ingen högt uppvuxen växtlighet. Den interna skuggningen
har dock uppmärksammats genom att täckningsgraden, det vill säga hur stor del av en
takyta som kan användas för solcellsmoduler, har varierats utifrån olika fall.
2.4.2 Solcellssystem
Ett solcellssystem består i huvudsak av tre komponenter; solcellsmoduler, växelriktare
och kablar. Den grundläggande principen för en solcell är att den omvandlar ljus till
elektrisk energi (Solarlab Sweden, 2016). En ensam kiselsolcell producerar ungefär 0,5
V. För att komma upp i en lämplig spänning seriekopplas därför 30-36 stycken solceller
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till en modul som sedan kan kopplas till ett batteri eller en växelriktare (Svensk
Solenergi, n.d.).
Det finns framförallt två olika typer av solceller som används i konventionellt bruk i
Sverige idag, kiselsolceller och tunnfilmssolceller. Kiselsolcellerna har en högre
verkningsgrad än tunnfilmssolceller. Dock är tunnfilmssolceller cirka 100 gånger
tunnare än kiselsolcellerna och därför billigare eftersom resursanvändningen är lägre
(Svensk Solenergi, n.d.). Kiselsolceller har generellt en verkningsgrad mellan 13 – 16
procent och tunnfilmssolceller har en något lägre verkningsgrad på cirka 13 procent
(Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems, 2016; Svensk Solenergi, n.d.). I
labbmiljö har forskare lyckats få fram en verksamhetsgrad på cirka 25 procent vilket ger
utrymme för utveckling av verkningsgraden i det kommersiella bruket (Solarlab
Sweden, 2016). Båda typerna av solceller är planerade att installeras i Rosendalområdet.
Växelriktaren i ett solcellssystem har två uppgifter. Den första är att omvandla
likströmmen som solcellerna producerar till växelström och den andra är att belasta
solcellsmodulen optimalt. Växelriktarens verkningsgrad varierar mellan 93 och 95
procent. Verkningsgraden beror av både hur effektivt den omvandlar likström och hur
väl den marchar solcellsmodulen (Energimyndigheten, 2015). Växelriktaren påverkar
också hur stort solcellssystem som kan användas. Den begränsar därmed den maximala
effekten av solcellssystemet. Därför är det viktigt att växelriktarens kapacitet överrens
stämmer med solcellsmodulernas totala effekt (Energimyndigheten, 2015). Det finns
även vissa effektförluster i ledningar och kablar som kan vara av storleken tre procent
(Svea Solar, 2013).
Solcellers verkningsgrad sjunker med ökad temperatur. Det bidrar till att även om
solinstrålningen är mindre på nordligare breddgrader, är verkningsgraden för solcellerna
generellt något bättre på grund av den lägre utomhustemperaturen (Energimyndigheten,
2015).
2.4.3 Utveckling av installerad solcellseffekt i Sverige och Uppsala
De senaste årtionden har den totala installerade effekten av solcellssystem
mångdubblats i Sverige. Det som framförallt har ökat är andelen nätanslutna lokal
solcellssystem, se Figur 5. Ökningen kan bland annat förklaras av de minskade priserna
på solcellsmoduler som hänger ihop med en prisminskning på den internationella
marknaden. Samtidigt som priserna på moduler har minskat har även konkurrensen
bland företag som monterar och installerar systemen ökat vilket lett till minskade
kostnader för installationen av solcellssystem (Lindahl, 2013). År 2014 var Sveriges
kumulativa installerade solcellseffekt 79 MW, en ökning med 36,2 MW bara under
2014 (Lindahl, 2015). Trots den växande marknaden i Sverige täcker solcellssystemen
endast 1 promille av Sveriges totala användning av elektricitet (International Energy
Agency, 2015).

17

Figur 5. Sveriges utveckling av kumulativ installerad effekt från solcellsanläggningar
mellan år 1992 och 2014 (Lindahl, 2015).
I Uppsala finns en liknande trend som för övriga landet vilket illustreras i Figur 6
nedan. Sedan år 2009 fram till 2015 har 91 anläggningar i Uppsala kommun beviljats
investeringsstöd för solcellsinstallationer. De flesta installationerna är på fastigheter
som inte fungerar som bostad men även investeringar på bostäder har ökat. Den totala
installerade effekten är 1,37 MW våren 2016 i Uppsala kommun varav nio procent är
installationer på flerbostadshus. Enligt Kristina Starborg, utvecklingsledare Uppsala
kommun, planerar kommunala bolag installationer på cirka 850 kW solel under år 2016
som inte syns i statistiken i Figur 6 (Starborg, 2016).
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Figur 6. Utveckling av kumulativ installerad effekt från solcellsanläggningar som har
beviljats solcellsstöd mellan år 2009-2015 i Uppsala kommun. Sorterade efter år för
färdigställande av anläggning. Data:(Energimyndigheten, 2016a).
Den här typen av sammanställning är endast trendvisande då inte alla söker
investeringsstöd vid montering av solcellssystem och det finns en stor andel
ansökningar från tidigare år som inte ännu behandlats vilket kan förklara varför kurvan
för Uppsala kommun inte är av samma exponentiella karaktär som Figur 5. Enligt den
månadsvisa sammanställningen på regionalnivå som Energimyndigheten gör över
investeringsstödet har det inkommit 543 ansökningar i Uppsala län varav 215 av dessa
har beviljats och 161 utbetalats (Energimyndigheten, 2016b). Detta tyder på att statistik
baserad på beviljat investeringsstöd kan ge ett fördröjt resultat med avseende på tiden
eftersom den administrativa processen inte hinner behandla alla ansökningar
omedelbart.

2.5 Byggregler och standarder
I detta avsnitt beskrivs vilka kravnivåer i Boverkets byggregler som gäller för
fastigheterna i Rosendal samt förslaget på krav för nära nollenergihus som fungerar
som ett referensscenario i arbetet.
2.5.1 Boverkets byggregler (BBR 22)
Boverket kommer regelbundet ut med ett uppdaterat regelverk för vilken standard som
krävs i nybyggda hus. I detta arbete kommer den senaste versionen, BBR 22, att
användas då det är det dokument som gäller under examensarbetets utförande.
Byggreglerna gäller för nybyggnationer i Sverige undantaget byggnader med vissa
speciella egenskaper, till exempel tillfälligt använda lokaler och industrier. I BBRs
energirelaterade krav ingår byggnaders specifika energianvändning, installerad eleffekt
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för uppvärmning, klimatskärmens genomsnittliga luftläckage och genomsnittlig
värmegenomgångskoefficient. I detta arbete är främst byggnadernas specifika
energianvändning intressant. De svenska byggreglerna varierar beroende på
byggnadstyp och funktion. För bostäder finns det fyra olika kategorier och två för
övriga lokaler. De kategorier som är av intresse i detta arbete är Flerbostadshus (vidare
benämnt Flerbostadshus I) och Flerbostadshus där Atemp är 50 m2 eller större och som
till övervägande delen innehåller lägenheter med en boarea om högst 35 m2vardera
(vidare benämnt Flerbostadshus II) (Boverket, 2015a).
Nivåerna för byggnaders specifika energianvändning (se Tabell 1) är olika beroende på
vilken klimatzon byggnaden ligger i. Sverige är i BBR 22 uppdelat i fyra klimatzoner,
se Figur 7. Uppsala och området Rosendal ligger i Klimatzon III.

Figur 7. Illustration av klimatzoner i Sverige enligt BBR 22. Uppsala ligger i klimatzon
III.
I Tabell 1 redovisas kraven för klimatzon III och för de två varianterna av
flerbostadshus (Boverket, 2015a).
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Tabell 1. Krav på byggnaders specifika energianvändning baserat på BBR 22, i
klimatzon III (Boverket, 2015a).

Husvariant

Byggnadens specifika
energianvändning
[kWh/m2Atemp, år]

Flerbostadshus I
(ej elvärmda)
Flerbostadshus II
(ej elvärmda)
Flerbostadshus I

80
90
50

Flerbostadshus II

55

I markanvisningstävlingen för Rosendal etapp två uppgav Uppsala Kommun att varje
byggnads energianvändning ska vara max 60 kWh/m2 Atemp och år exklusive
hushållselen (Uppsala kommun, 2014). Det kravet är betydligt lägre än gällande BBRkrav för specifik energianvändning som presenterades i Tabell 1 givet att husen i
Rosendal inte kommer ha el som primär uppvärmning.
2.5.2 Nära nollenergi, NNE
År 2021 ska alla nybyggnationer i EU vara av standarden Nära nollenergihus (NNE).
NNE-definitonen måste uppfylla vissa baskrav som utretts och definierats av
arbetsgruppen Energy Performance of Buildings (EPBD) på uppdrag av EU. Sedan får
respektive medlemsnation i EU utveckla sin egen definition med Nearly Zero-Energy
Building-definitionen som utgångspunkt (Erhorn and Erhorn-Kluttig, 2015). I Sverige
fick Boverket år 2014 uppdraget av regeringen att utreda och ge förslag på hur de
svenska riktlinjerna kan se ut. I sin rapport föreslår de en definition som innebär att
energiprestandan för ett flerbostadshus i klimatzon III får inte överstiga 55 kWh/m2, år
för lägenheter större än 35 m2. För lägenheter mindre än 35 m2 gäller istället
energikravet 65 kWh/m2 (Boverket, 2015b). I Tabell 2 redovisas Uppsala kommuns
riktlinjer gällande energianvändning i markanvisningstävlingen som befinner sig
mittemellan NNE-förslagets energikrav för stora och små lägenheter.
Tabell 2. Jämförelse mellan den specifika energianvändningen enligt Boverkets NNEförslag och Uppsala kommuns önskemål i markanvisningstävlingen.

Byggnadens specifika
energianvändning
[kWh/m2Atemp, år]

Flerbostadshus
NNE

Flerbostadshus,
NNE (max 35
m2/lgh)

Markansvisningstävling
Etapp två (oavsett lghstorlek)

55

65

60

En skillnad från BBR22 är att NNE-reglerna ger möjligheten att tillgodoräkna sig så
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kallad fritt flödande energi som utvinns utanför den egna tomten. Det innebär att
byggherren kan använda tekniska lösningar för att tillvarata energi från sol och vind
eller mark, luft och vatten på plats eller i närheten av tomten för att uppnå energikraven
i sin byggnad (Boverket, 2015b, p. 7). Däremot räknas inte biobränslen på tomten som
fritt flödande energi. Den tillvaratagna fritt flödande energin bidrar till att minska
fastighetens specifika energianvändning då mängden utnyttjad fritt flödande energi ej
räknas med i fastighetens levererade (köpt) energi vilket medför att en fastighet kan
totalt använda mer energi än vad som framgår i den specifika
energianvändningen(Boverket, 2015b, p. 68). Genom att det inte bara gäller
energiutvinning på fastighetens tomt inkluderas ledningsbunden energi och möjliggör
även samverkan mellan aktörer i ett område vid till exempel solcellsinstallationer och
gynnar således småskalig energiproduktion (Boverket, 2015b, p. 69).
Förslaget från Boverket ger en fingervisning om förutsättningarna i framtidens
bostadsbyggande och är därför intressant att ha i beaktande när ambitioner och krav på
dagens bostadsbyggande studeras.
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3. Metod och data
I detta avsnitt beskrivs de kvalitativa och kvantitativa metoder och data som har använts
i arbetet. Flödet för de olika metoderna i arbetet kan ses i Figur 8. Först beskrivs
metoden för de genomförda intervjuerna, därefter simuleringarna av solelpotential för
respektive byggherre och sist hur lastprofiler över hushållsel och fastighetsel har
skapats. Även data för bedömningen av klimatnyttan redovisas sist i detta avsnitt.

Intervjuer
och datainsamling

Fysiska
begränsningar på
fastigheter

Simulering
av solelproduktion

Simulering
av elanvändning

Analys av
resultatet

Figur 8. Beskrivning av flödet i metoden som använts i studien och hur delmomenten
förhåller sig till varandra.
Data för byggherrarnas fastigheter presenteras i avsnitt 4 men de fysiska
begränsningarna bestämdes utifrån ritningar över fastigheterna innan simuleringarna
startade. Övrig data som samlades in var information om byggherrarnas åtaganden och
sådan information som krävdes för att utföra simuleringarna.

3.1 Intervjuer
Intervjuerna har genomförts med ett semistrukturerat angreppssätt. Det betyder att
strukturen för intervjun och vissa frågor på förhand var givna men att det inte finns
några svarsalternativ för respondenten (Ejvegård, 1996, p. 46). Semistrukturerade
intervjuer gör det möjligt att föra en dialog och ta upp följdfrågor som uppkommer
under intervjun. Intervjupersonerna var representanter för byggherrarna och deras roll i
projekten presenteras i Tabell 3. Majoriteten av de intervjuade var projektledare för
projekten i Rosendalområdet. Totalt genomfördes sex intervjuer under arbetets gång.
Syftet med intervjuerna har varit att komplettera informationen från tävlingsbidragen
samt samla in information som inte framgår i litteraturstudierna. Även Uppsala
kommun har intervjuats i syfte att förstå beställaren/den som utlyser
markanvisningstävlingens perspektiv. Sara Ryttar och Anders Hollinder, båda
representanter för Uppsala kommun, är projektledare för Rosendal respektive
energistrateg.
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Tabell 3. Intervjumetod med respektive byggherre samt datum för utförd intervju. Vid
referering kommer nedanstående ”titel” användas för intervjupersonerna.
Byggherre/Aktör

Intervjuperson

A

Projektchef

C

Intervjuform Datum
Fysiskt möte

24/2

Projektledare & Affärsutvecklare Fysiskt möte

15/2

D

Projektledare

Telefonmöte

26/2

F

Huvudarkitekt

Fysiskt möte

10/2

G

Projektledare

Fysiskt möte

21/4

Uppsala kommun

Sara Ryttar & Anders Hollinder

Fysiskt möte

22/2

Intervjuerna har varierat mellan 45 och 75 minuter och metoden samt mallen för
intervjuerna var densamma vid alla intervjuer med byggherrarnas representanter. Ett
fullständigt formulär för intervjuerna med byggherrarnas representanter finns i
Appendix A och intervjufrågor för intervjun med Uppsala kommun kan ses i Appendix
B. I första hand genomfördes intervjuer med fysiska möten på intervjupersonens
arbetsplats men vid behov genomfördes även en telefonintervju. Intervjuform för
respektive intervju kan utläsas i Tabell 3 samt när de utfördes. Intervjuerna spelades in
och transkriberades i efterhand för att undvika att störa dialogen under intervjun och för
att dokumentera intervjuerna (Ejvegård, 1996, p. 47).

3.2 Beräkning av solinstrålningspotential och solelproduktion
Solelproduktionen simulerades i MATLAB med hjälp av solinstrålningsdata för
Stockholm och uppgifter om de kommande byggnadernas position, storlek och
takvinklar. Modellen för beräkning av solintrålning och solelproduktion som använts
har utvecklats på Uppsala universitet och har beskrivits i flera artiklar (Widén, 2010;
Widén et al., 2009b). Ritningar för byggnaderna tillhandahölls av byggherrarna så långt
det har varit möjligt. Under intervjuerna fördes en dialog med varje byggherre angående
deras planer för energianvändning och utnyttjande av fritt flödande energi och hur deras
inställning är till att effektivisera användningen genom samverkan mellan fler aktörer i
området.
Två scenarion utreds där,




Scenario 1 är baserat utifrån de positioner och omfattning av
solcellsanläggningar som byggherrarna har åtagit sig att sätta upp i
tävlingsbidragen i markanvisningstävlingen.
Scenario 2 utgår ifrån en optimal positionering av solceller i projektområdet för
en så stor solelproduktion som möjligt på tillgängliga takytor.
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Den tillgängliga takytan för Scenarion 2 har beräknats genom att endast simulera den
mest södervända sidan på sadeltak vilket har den största solinstålningspotentialen enligt
tidigare resonemang. Platta och svagt sluttande tak (lutning upp till 5°) anses också vara
tillgängliga med antagandet att solcellsmoduler placeras med 25° lutning vända mot den
mest södervända sidan av byggnaden (Malmsten, 2015; Näsvall, 2013).
Solcellsmodulerna har antagits ha lutningen 25° för att minska den interna skuggningen
och således kunna placera solcellsmodulerna tätare (Näsvall, 2013). Takytor som har
andra syften, så som ytor för takterasser och rekreationsområden för boende och
sedumtak med dagvattenfördröjning bedöms som otillgänglig takyta i detta scenario
eftersom dessa ytor bidrar med andra värden till området.
3.2.1 Simulering av solinstrålnings- och solelpotential
Simuleringarna av solelpotential gjordes i två steg. Först simulerades solinstålningen
baserat på instrålningsdata för den geografiska platsen, lutning på tak, azimutvinkel på
tak och markreflektionen (Albedo). I det andra steget simuleras solelpotentialen med
avseende på systemspecifikationerna för modulanläggningen. I avsnitt 3.2.2 nedan
redovisas de tekniska specifikationerna för standardsystemet som använts i detta arbete.
I detta arbete har instrålningsdata för Stockholm från Meteonorm använts efter
antagandet att solinstålningen mellan Stockholm och Uppsala skiljer sig marginellt
(Näsvall, 2013). Meteonorm är en databas med meterologisk data över hela världen.
Datat innehåller information om både direkt och diffus solinstrålning vilket tillsammans
behövs för att beräkna den globala solinstrålningen. Reflektionsfaktorn har antagits vara
20 procent och har använts i alla fall (Näsvall, 2013; Widén and Wäckelgård, 2010).
Samma reflektionsfaktor har antagits året runt trots att markreflektionen ökar när
marken är snötäckt. Detta avvägande gjordes eftersom den totala solinstrålningen under
vintermånaderna är relativt liten då det kan finnas snö samt att snöläget i Uppsala är
ostadigt.
I Matlab simuleras solinstrålningen [Wh/m2] för den specifika platsen, lutning och
vinkel för varje timme under ett år. Dessa värden används sedan i nästa steg där
solinstrålningspotentialen är ett av fyra indata för att simulera solelpotentialen. Eftersom
solcellsmodulers effektivitet är temperaturberoende har statistik för
temperaturvariationen över ett år för Arlanda använts som kommer från Meteonorm.
Temperaturvariationerna för Arlanda och Uppsala antas vara tillräckligt
överensstämmande för att kunna användas. Övrig indata är takytans area och
verkningsgraden för modulen. Dessa simuleringar ger solelpotentialen per timme över
ett år för den specifika positionen på modul som använts i de två stegen ovan.
3.2.2 Systemspecifikationer för modulanläggning och beräkning av
täckningsgrad
För att beräkna hur mycket solel som kan produceras av solcellsanläggningarna som
planeras har ett standardsystem antagits utifrån de parametrar som
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simuleringsprogrammet använder sig av. Vid simuleringarna antogs systemet ha samma
tekniska specifikationer för alla fall och byggherrar förutom i det fall där en byggherre
angett att de ska använda tunnfilmssolceller. De övriga byggherrarna antogs använda
kiselsolceller och därmed dess verkningsgrad.
Tabell 4. Systemspecifikationer för standardsystemet som användes vid simuleringar av
solelproduktion.
Systemelement

Källa

Verkningsgrad kiselsolcell

16 %

Verkningsgrad tunnfilmssolcell

13 %

(Fraunhofer Institute for Solar
Energy Systems, 2016)
(Fraunhofer Institute for Solar
Energy Systems, 2016)

Täckningsgrad tak
80 %
(lutning > 5°)
Täckningsgrad tak
Se ekvation 2 och 3
(lutning < 5°)
Övriga effektförluster systemet
5%

(Pentillä, 2016)
(Näsvall, 2013)

Temperaturdata

Arlanda

Meteonorm

Solinstrålningsdata

Stockholm

Meteonorm

Täckningsgraden definieras som,
𝐴

𝑇ä𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 = 𝐴 𝑃𝑉 ,
𝑡𝑎𝑘

(1)

där APV är arean på solcellmodulerna [m2] och Atak är den tillgängliga takytan [m2] för
solceller. För tak med större lutning än 5° antogs samma täckningsgrad i samtliga fall,
80 procent. Tak med en lutning lägre än 5° klassades som platta tak och kräver att
solcellsmodulerna lutas upp till en lämplig lutning för att få samma effektivitet som
sluttande takytor (Malmsten, 2015). Det påverkar täckningsgraden vilket gjorde att en
specifik täckningsgrad fick beräknas för platta tak och svagt sluttande tak.
Specifik täckningsgrad
Den specifika täckningsgraden beräknades genom att avståndet mellan modulraderna
bestämdes enligt ekvation 2. Sedan används avståndet d för att bestämma den specifika
täckningsgraden för de olika fallen med lägre taklutning än 5° med ekvation 3. I Figur 9
illustreras och definieras parametrarna som används i ekvation 2 och hur moduler är
monterade på svagt sluttande tak och platta tak. I fallet med platta tak är α = 0°.
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Figur 9. Illustration av vinklar och parametrar för beräkning av den specifika
täckningsgraden på svagt sluttande tak och platta tak. För tak som sluttar mer än 5°
antas modulerna monteras direkt längs med takytan.
Distansen mellan rader av moduler, d [m], bestäms enligt,
𝑑=

𝑊 sin 𝛽
tan(𝜃𝑙𝑖𝑚 +𝛼)

+ 𝑊 cos 𝛽 ,

(2)

där W är höjden/storleken på solcellsmodulen [m] och β är lutningen på modulen [°]. α
beskriver lutningen på taket [°] och 𝜃𝑙𝑖𝑚 beskriver den lägsta infallsvinkeln för solljus
utan intern skuggning [°].
I examensarbetet Development of a model for physical and economical optimization of
distributed PV systems (Näsvall, 2013) utreds bland annat hur solcellssystem fungerar
på platta tak i Mellansverige. Simuleringar av olika lutningar på tak och moduler samt
lägsta infallsvinkel resulterar i några tumregler gällande vid vilken lutning på modul
och lägsta infallsvikel som är mest lämplig för olika platta och svagt sluttande tak. I
Tabell 5 kan Näsvalls tumregler för taklutningen 0° och 5° utläsas. Dessa värden ger en
maximal förlust på 5 procent på grund av intern skuggning jämfört med ett fall av ingen
intern skuggning. Det kan jämföras med en minskad produktion på 20 procent som en
montering av moduler direkt på ett platt tak skulle ge på grund av den minskade
solinstrålningen (Näsvall, 2013, p. 35).
Tabell 5. Tumregler för lägsta infallsvinkel utan intern skuggning (5 % förluster) och
lutning på modul för svagt sluttande tak och platta tak för
modulstorleken 1 m (W = 1 m) (Näsvall, 2013, p. 35).
Lutning tak (α) Lägsta infallsvinkel (𝜃𝑙𝑖𝑚 ) Lutning modul (β)
0°

10°

25°

5°

8°

20°

Vid beräkning av avståndet mellan modulraderna, ekvation 2, användes tumreglerna i
Tabell 5 i detta arbete för 𝜃𝑙𝑖𝑚 och β.
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Den specifika täckningsgraden för taket beräknas enligt nedan,
𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑡ä𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 =

𝑊
𝑑

,

(3)

där W är storleken/höjden på modulen och d är avståndet mellan moduler under kriteriet
d ≥ W. Den specifika täckningsgraden används för de tak som har en lägre lutning än 5°
och bestäms för respektive tak. Därför används begreppet specifik täckningsgrad.
Tillgänglig takyta på sågtandstak
Det finns ett specialfall i studien med ett så kallat sågtandtak, se Figur 10, vilket gjorde
att en alternativ metod utformas för att bestämma lämplig storlek på solcellssystemet för
att undvika stor intern skuggning. Samma gräns för förluster på grund av
interskuggning, 5 procent, som användes för platta tak användes även för sågtandstak.
Wsåg
α
dtand

Figur 10. Illustration av taktypen "sågtandtak" och beskrivning av parametrar i
ekvation 3.
Hur långt ner på en ”tand” ett solcellssystem kunde placeras bestämdes genom

𝑊𝑠å𝑔 =

𝑑𝑡𝑎𝑛𝑑 × tan 𝛾
cos α × (tan 𝛼+tan 𝛾)

,

(4)

där 𝑊𝑠å𝑔 är bredden på solcellssystemet som träffas av direkt solljus [m] och dtand är
distansen mellan rader av ”taktänder” [m]. 𝛾 är infallsvinkeln för solinstrålningen [°] vid
den specifika tiden och α beskriver lutningen på taket/”tanden”. Ekvation 4 ittererades
för alla infallsvinklar av solinstrålning under ett år

3.3 Elanvändning
Lastprofiler för de olika byggnaderna skapades baserat på statistik från liknande
byggnaders användning av fastighetsel samt simuleringar och beräkningar av förväntad
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användning av hushållsel. Hushållselen simulerades i MATLAB med ett program
utvecklat på Uppsala universitet av Widén och Wäckelgård (Widén et al., 2009a; Widén
och Wäckelgård, 2010). Fastighetselen har uppskattats utifrån statistik över
elanvändningen i liknande byggnader och sedan dimensionerats efter respektive
fastighet som utreds i arbetet.
3.3.1 Hushållsel
Simuleringarna av hushållsel kräver indata på antalet vuxna individer i varje lägenhet
och antalet lägenheter för att dimensioneras efter fastighetens lägenhetsbestånd. Utifrån
hur många lägenheter som finns i respektive fastighet och fördelningen mellan olika
storlekar beräknades det förväntade antalet individer i byggnaderna. Antalet boende per
lägenhet baserades på boendestatistik för lägenheter i Stockholm mellan år 1998 och
2003, se Tabell 6.
Tabell 6. Boendestatistik för bostäder med olika stora lägenheter. Statistiken är hämtad
från en studie i Stockholm mellan år 1998 – 2003, 3H-projektet (Sveby, 2012).
Storlek lägenhet

1 rkv

1 rk

2 rk

3 rk

4 rk

5 rk

6+ rk

Antal boende

1,42

1,42

1,63

2,18

2,79

3,51

3,51

När det totala antalet boende i en fastighet fastställts fördelades antalet personer i
samma hushåll för att matcha antalet boende och antalet lägenheter då simuleringarna
kräver heltal i antalet personer/hushåll som input.
Räkneexempel: En fastighet med 100 stycken 1:or beräknas inhysa 142 individer.
Vid simuleringen av hushållsel krävs två simuleringar, den första med 58 stycken
ensamhushåll, den andra men 42 tvåmannahushåll, för att åstadkomma samma totala
antal boende och lägenheter vid simuleringen.
Nedan beskrivs kortfattad hur simuleringsprogrammet för hushållsel är uppbyggt. Som
indata anges antalet lägenheter och antalet personer/hushåll. Sedan slumpas respektive
individs aktivitetsmönster i lägenheten med Markovkedjor som är en stokastisk
matematisk process. Varaktigheten av aktiviteterna bestäms av en tidsdiskret
Markovprocess. Det finns nio olika aktivitetstillstånd vilket kan ses i Tabell 7, samtidigt
finns det vissa konstanta laster inom hushållet som tillkommer utöver de nio
aktivitetstillstånden.
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Tabell 7. Aktivitetstillstånd i Markovkedjesimuleringen av hushållsel.
Nr

Aktivitet

1

Ej hemma

2

Sover

3

Matlagning

4

Diskning

5

Tvättning

6

TV

7

Dator

8

Audio

9

Övrigt

I programmet har energianvändningen för olika apparater i ett hushåll angetts.
Apparaturen har antagits vara av hög energiklass då det är nybyggnationer som
behandlas i detta arbete och flera byggherrar har angett att de ska använda
energibesparande utrustning i sina fastigheter.
Programmet simulerar varje individs aktivitetsmönster och energianvändning per minut
vilket resulterar i användningen av hushållsel per minut under ett år. I de fall där flera
simuleringar har genomförts för en fastighet, som i räkneexemplet, adderas
energianvändningen ihop för att representera elanvändningen i hela fastigheten. För att
sedan kunna användas tillsammans med värden över solelproduktion och fastighetselen
summeras hushållselen till att anges per timme istället för per minut.
3.3.2 Fastighetsel
För att uppskatta användningen av fastighetsel för respektive fastighet/byggherre
användes statistik från liknande fastigheters uppmätta elanvändning (fastighetsel).
Totalt användes data från två olika fastigheter belägna i Stockholm/Uppsala-regionen
tillhandahållna av och ByggVesta. Byggnaderna som statistiken kommer från valdes ut
utifrån att de skulle ha liknande tekniska system och energikrav som byggnaderna i
projektområdet. De två fastigheterna använder båda FTX-system för ventilation och är
anslutna till fjärrvärme samt uppfördes senast 2014. Statistiken över fastighetsel är från
år 2015 och representerade normala driftår enligt bostadsbolaget. Information om de
olika fastigheterna kan utläsas i Tabell 8.
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Tabell 8. Information om använda dataserier för beräkning av fastighetsel.
Fastighet

Uppvärmningsteknik

Ventilationssystem

Atemp
[m2]

Elanvändning
[kWh/m2, år]

Tidsperiod

1

Fjärrvärme

FTX

18,4

2015

2

Fjärrvärme

FTX

7 046
16
330

17,8

2015

Utifrån statistiken beräknades den genomsnittliga elanvändningen per kvadratmeter för
varje timme under ett år. Genom att multiplicera elanvändningen per kvadratmeter med
Atemp för respektive fastighet skapades byggnadernas förväntade lastprofil för
fastighetselen. I de fall där Atemp för en fastighet ej var känd användes relationerna,
A 𝑡𝑒𝑚𝑝 = 0,9 × BTA = 1,15 × BOA ,
då endera värde fanns redovisat för alla fastigheter (Energimyndigheten, 2010, p. 40).
I Figur 11 presenteras elanvändningen under medeldygnet för de två fastigheterna.
Anledningen till att fastighetelen är större för serie 2 beror på att det är en större
fastighet men senare dimensioneras fastighetselen efter kvadratmeter vilket gör att de
olika storlekarna på fastigheterna inte längre har någon inverkan.
40

Fastighetsel/ h [kWh]

35
30
25
20
15
10
5

Fastighet 1

23:00

21:00

19:00

17:00

15:00

13:00

11:00

09:00

07:00

05:00

03:00

01:00

0

Fastighet 2

Figur 11. Användning av fastighetsel under medeldygnet för de två fastigheterna.
Profilen för fastighet 1 och 2 liknar varandra.
Tillsammans med lastprofilen för hushållsel bildar dessa två komponenter en fastighets
totala elanvändning.
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3.3.3 Elanvändning hos elcyklar
Eftersom två av byggherrarna angett att de ska försörja ett bestämt antal elcyklar med
solceller i markanvisningstävlingen utvecklades en metod för att bestämma det
förväntade elbehovet från cyklarna som solcellerna sedan kunde dimensioneras efter.
Åtagandena från markanvisningstävlingen för respektive byggherre presenteras närmare
i avsnitt 4.
Den genomsnittliga huvudresan med cykel beräknades under år 2011-2013 vara 4,17
km i Sverige med trenden att antalet längre cykelresor ökar. Det är framförallt resorna
med elcyklar och andra ”snabba” cyklar som ökar mest (Persson et al., 2015). Därför
antas i detta arbete att elcyklarna i Rosendal i genomsnitt används för enkelresor på 5
km vilket ger en transportsträcka per dag på 10 km för varje cykel.
Batterikapaciteten på en genomsnittlig elcykel antogs vara 10 Ah och 36 V efter att 16
olika ”citybikes” använts som referenscyklar (Dalakraft, 2014). Det är framförallt
litiumjon-batterier som används vilka har en verkningsgrad på 85-95 procent (Rydh and
Sandén, 2004). Det innebär att en laddning av ett batteri innehåller 0,360 kWh energi
varav 85 till 95 procent av den energin kan användas. För att ladda batteriet går det
däremot åt mer energi på grund av laddningsförluster och att laddaren måste ha en högre
spänning än batteriet. Laddaren antas ha en verkningsgrad (𝜂𝑙𝑎𝑑𝑑𝑎𝑟𝑒 ) på 90 procent
(Rydh and Sandén, 2004) vilket ger att energianvändningen för att ladda batteriet skulle
vara
𝐸𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖 =

𝐵𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡
𝜂𝑙𝑎𝑑𝑑𝑎𝑟𝑒

=

360 𝑊ℎ
0,90

= 400 𝑊ℎ .

Elcyklar med den batterikapaciteten har enligt leverantörerna en räckvidd på upp till 60
km i optimala förhållanden medan konsumenter vittnar om cirka 20 km (EcoRide, 2016;
Elcykelguiden, n.d.). Därför uppskattas den genomsnittliga räckvidden på ett
elcykelbatteri till 20 km i detta arbete. Således används halva batteriets kapacitet varje
dag vilket leder till att en elcykel beräknas konsumera cirka
𝐸𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙 =

𝐸𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖
2

× 365 = 73 𝑘𝑊ℎ/å𝑟 ,

givet att halva batterikapaciteten används varje dag i 365 dagar.

3.4 Matchning av lastprofiler och självförsörjandegrad
Utifrån lastprofilerna och solelproduktionen beräknas sedan självförsörjandegraden (SF)
för att undersöka hur stor andel av den totala elanvändningen som kan ersättas med
solel momentant över ett år. Självförsörjandegraden beräknas enligt nedan,

𝑆𝐹 =

∑8760
ℎ=1 𝑃𝑉𝑘ℎ
∑8760
ℎ=1 𝐸ℎ
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,

(5)

där SF är självförsörjandegraden och PVkh är den internt konsumerade solelen per
timme [kWh]. Eh är det totala elbehovet [kWh], oftast både hushållsel och fastighetsel.
Självförsörjandegraden kan också beräknas utifrån de olika elanvändningsområdena,
hushållsel och fastighetsel. I de fallen byts Eh ut mot bara hushållsel per timme och
fastighetsel per timme i ekvation 5.
När solelproduktionen överstiger det interna behovet i en fastighet antas det skickas ut
på elnätet. För att beräkna hur stor andel av solelproduktionen som faktiskt kan
användas internt beräknas egenanvändning (EA) enligt,

𝐸𝐴 =

∑8760
ℎ=1 𝑃𝑉𝑘ℎ

∑8760
ℎ=1 𝑃𝑉𝑝ℎ

,

(6)

där EA är egenanvändningen av solel och PVkh är internt konsumerad solel per timme
[kWh]. PVph är den producerade solelen per timme [kWh].
Tillsammans utgör dessa begrepp en utvärderingsgrund för nyttan av solcellssystemen
och ett verktyg för dimensionering av systemen.

3.5 Klimatpåverkan
För att bedöma de icke-tekniska aspekterna av en solelinstallationerna i projektområdet
valdes att även göra en jämförelse mellan västhusgasutsläppen som orsakas av olika
elproduktionsmetoder. Genom att använda data från studier som utreder klimatpåverkan
genom livscykelanalyser (LCA) inkluderas utsläpp som sker i hela produktionskedjan,
ända från råvaruutvinning till återvinning/deponi. Det ger en bättre bild över den
verkliga klimatpåverkan elproduktionen för olika verksamheter ger upphov till.
En kortare litteraturstudie genomfördes för att undersöka hur stora växthusgasutsläpp
som kan antas för olika produktionssätt och elmixer. De olika produktionsmetoderna
och elmixerna som kommer jämföras är; Nordisk residualmix, Vindkraft, Solel och
Gasturbin driven av naturgas.
Den nordiska residualmixens klimatpåverkan och utsläpp beräknas utifrån
elproduktionen av den icke ursprungsmärkta elen (Energimarknadsinspektionen, 2016).
Residualmixen är den el som kunder som inte har gjort ett ursprungsval av
elproduktionssätt kan tänkas få därför att den ursprungsmärkta elen ”tilldelas” de
kunder som har efterfrågat en specifik produktionsmetod och således betalar extra för
detta. Därför har residualmixen generellt en högre klimatpåverkan eftersom den
förnybara elproduktionen har tilldelats de kunder som gjort ett aktivt val (Gode and
Axelsson, 2009). År 2015 var residualmixens utsläpp beräknade till 336 g CO2ekv/kWh men den har varierat kraftigt (Energimarknadsinspektionen, 2016). Därför
används medelvärdet av emissionsfaktorn för residualmixen mellan år 2011-2015.
Medelvärdet från de fem åren är 340 g CO2-ekv/kWh (Energimarknadsinspektionen,
2015).
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Fallet med el från vindkraft är intressant att ha med då liksom solel är en förnyelsebar
energikälla som hittills i Sverige har haft ett större genomslag. Vindkraftens största del
av miljöpåverkan sker i anläggning och produktionsfasen av anläggningen. I
Miljöfaktaboken bedöms emissionsfaktorn för Vindkraft vara 13 g CO2-ekv/kWh (Gode
et al., 2011, p. 94).
Det många utredningar gjorda av emissionsfaktorn för solelproduktion. Något som ger
viss osäkerhet i bedömningen av klimatpåverkan från solel är att verkningsgraden
förändras snabbt och solinstålningen varierar främst beroende på breddgrad. Därför är
det viktigt att basera antagandet på studier som utvärderar solceller och dess effekt ur ett
livscykelperspektiv i norra Europa eller motsvarande. Laleman et al. utredde år 2011
klimatpåverkan från solcellssystem belägna i områden med låg solinstålning, 900-1 000
kWh/m2,år (Laleman et al., 2011). Spektrumet av solinstålning använt i studien stämmer
överrens med solinstrålningen i Sverige. Därför bedöms studien som lämplig att
använda i detta arbete. Emissionsfaktorn för solel var 80 g CO2-ekv/kWh för kristallina
kiselsolceller. Jämför med andra studier är resultaten i Laleman et al. något högre (Hsu
et al., 2012; Jungbluth et al., 2008) men eftersom de flesta av dem avser solceller
monterade i Centraleuropa bedöms 80 g CO2-ekv/kWh vara rimligt.
Den sista elkällan som har inkluderats är gasturbiner som är en elkälla som i den
nordiska marknaden används vid snabba förändringar av elbehovet. Emissionsfaktorn
från gasturbiner drivna med naturgas har antagits vara 470 g CO2-ekv/kWh och är
således en elkälla med stor klimatpåverkan (Gode et al., 2011, p. 137).
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4. Åtaganden av byggherrarna i projektområdet och
beskrivning av tillgängliga takytor för de två
scenarierna
Nedan presenteras de åtaganden (scenario 1) som varje byggherre formulerat i sitt
bidrag till markanvisningstävlingen gällande solel och energifrågor. Kompletterande
information från intervjuerna som genomförts presenteras också här. Byggherrarna
benämns med en bokstav från A-G. På grund av svårigheter att få kontakt med
byggherre B och E finns de inte med i studien. Även data för takens lutning, area och
azimutvinkel presenteras nedan för de tak som uppfyllt kriterierna för de två
scenarierna.

4.1 Sammanfattning av åtaganden
I Tabell 9 har alla åtaganden samt grundläggande information från respektive
byggherres fastighet samanställts. För de byggherrar som angett en yta tillgänglig för
solcellsmoduler som sitt åtagande anges elproduktionen för solcellsanläggningen som ej
definierad ännu i Tabell 9. För de byggherrar som angett ett syfte baseras
elproduktionen av solcellsanläggningen på elanvändningen som krävs för detta syfte.
Tabell 9. Åtaganden från respektive byggherre samt sammanställning av information
som specificerats under intervju och i tävlingsbidrag.
Byggherre

A

C

D

F

G

Certifieringsnivå
fastighet

Miljöbyggnad
Silver

Svanen

Svanen

-

Miljöbyggnad
Silver

Passivhus
(FEBY12)

Om möjligt

-

Ja

-

-

Solceller

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Definerat position
solmoduler

-

Ja

Ja

-

Ja

Elproduktion
solcellsanläggning
(kWh/år)

0

2 190

Ej
definierat

0

730

Antal
lägenheter

150

116

30

111

143
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4.2 Byggherre A
Scenario 1: I markanvisningstävlingen åtog denna byggherre sig att täcka energibehovet
för hyresgästernas elbilar och elcyklar i byggnadens garage med solel. Sedan
tävlingsförslagets utformades har behovet av garage i byggnaden omvärderats vilket lett
till att byggnaden inte kommer inhysa ett garage. Därför planerar inte Byggherre A för
någon produktion av solel på sin byggnad (Projektchef Byggherre A, 2016).
Åtagandet av Byggherre A blir därmed ingen solel, se Tabell 9.
Scenario 2: På Byggherre A fastighet finns totalt fem tak som är tillgängliga för
solcellsmoduler. Lutning och vinklar för de olika taken kan ses i Tabell 10 nedan.
Tabell 10. Tillgängliga tak för scenario 2, Byggherre A.
Tak

Lutning tak (α)
[°]

Azimut
[°]

Lutning modul (β)
[°]

d
[m2]

Täckningsgrad
[%]

1

27

-81

-

-

80

2

20

-81

-

-

80

3

5

80

20

2,4

42

4

5

80

20

2,4

42

5

5

80

20

2,4

42

Eftersom tre tak har en lutning som gör att de bedöms vara svagt sluttande tak antas
solcellsmodulerna ha en total vinkel från horisontalplanet på 25°. Det påverkar
täckningsgraden på taket för att modulerna inte ska skugga varandra. Den beräknade
täckningsgraden på dessa tak är 42 procent med användning av ekvation 2 och 3.

4.3 Byggherre C
Scenario 1: Åtagandet för Byggherre C gällande installerad solel är att de ska täcka
energianvändningen för cirka 30 elcyklar och kompressorn för en cykelpump som finns
på fastighetens område. Den installerade solelproduktionen är tänkt att försörja
elcyklarna med en nettodebitering över ett år (Projektledare och Affärsutvecklare,
2016). Cyklarna ingår i fastigheten och det ska finnas en elcykel på fyra lägenheter som
hushållen kan dela på. Elcyklar beräknas ge en total energianvändning per år på:
𝐸𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙 × 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑦𝑘𝑙𝑎𝑟 = 73 𝑘𝑊ℎ × 30 = 2 190 𝑘𝑊ℎ/å𝑟
Byggherre C hade i sitt tävlingsbidrag angett vilket tak som skulle användas för
solcellsmodulerna. Positionen för solcellerna har förändrats när intervjun genomfördes
och därför simuleras åtagandet utifrån den nya positionens förutsättningar
(Projektledare and Affärsutvecklare, 2016). Taket som angetts användas för
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solcellsmoduler var ett södervänt sadeltak med en lutning av takytan på 35° och hade en
azimutvinkel på 2°vilket innebär att det nästan är helt södervänt.
Detta gör att åtagandet för Byggherre C är en solcellsinstallation som producerar 2 190
kWh per år, se Tabell 9.
Scenario 2: Den tillgängliga takytan består av fyra sadeltak där den mest södervända
sidan på varje byggnad har använts vid simuleringarna av solelpotential. Inga platta
takytor finns tillgängliga på fastigheten, därför kan antagandena för standardsystemet
användas. Lutning och azimutvinkel på de tillgängliga taken kan ses i Tabell 11.
Tabell 11. Tillgängliga tak för scenario 2, Byggherre C.
Tak Lutning tak (α) [°] Azimut [°] Täckningsgrad [%]
1

35

2

80

2

35

2

80

3

32

79

80

4

32

79

80

4.4 Byggherre D
Scenario 1: Byggherre D ska installera solceller på en sluttande fasad på en av sina
byggnader. Fasaden har en lutning på 81° och är svagt riktad mot sydöst vilket innebär
en azimutvinkel på -10°. Den totala tillgängliga fasadytan är 143 m2. Den producerade
solelen ska inte försörja ett specifikt syfte utan planeras för att maximeras i sin
produktion på den yta som finns avsedd för solceller. Initialt är solcellerna planerade att
vara av typen tunnfilmssolceller vilket antas i detta arbete. Byggherre D anser att det
bästa för dem är att producera så mycket de kan och sälja ut överskottsproduktion till
elnätet (Projektledare, 2016a).
Åtagandet för Byggherre D är därför mängd solel som kan produceras på den avsatta
ytan, se Tabell 9.
Scenario 2: På Byggherre D fastighet bedöms inga takytor vara tillgängliga utöver den
fasad som används i scenario 1. Taken används antingen som sedumtak eller takterasser
för de boende i fastigheten.

4.5 Byggherre F
Scenario 1: I markanvisningstävlingen har inte Byggherre F angett några planer på
installationer av solcellssystem. Takytorna planeras alla vara av typen sedumtak och
fungera som rekreationsområden för de boende samt dagvattenfördröjning. Under
intervjun med huvudarkitekten framkom att sedumtaken på vissa tak skulle kunna tas
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bort och göra plats för solceller istället (Huvudarkitekt, 2016). Därför anses dess takytor
vara tillgängliga i scenario 2 men inte i byggherrens åtagande då det inte angetts i
markanvisningstävlingen och inte är den huvudsakliga planen för fastigheten
(Huvudarkitekt, 2016).
Åtagandet för Byggherre F blir därför inga solcellsinstallationer i enighet med
tävlingsbidraget i markanvisningstävlingen och den huvudsakliga plan som uttrycktes i
intervjun, se Tabell 9.
Scenario 2: I det andra scenariot anses två tak vara tillgängliga för solcellsmoduler
utifrån vad som framkom i intervjun. Dessa är platta tak vilket gör att den specifika
täckningsgraden bestäms enligt tidigare beskrivning och kan ses i Tabell 12.
Tabell 12. Tillgängliga tak för scenario 2, Byggherre F.
Tak

Lutning tak (α)
[°]

Azimut
[°]

Lutning modul
(β) [°]

d
[m]

Specifik täckningsgrad
[%]

1

0

-10

25

3,3

30

2

0

-10

25

3,3

30

4.6 Byggherre G
Scenario 1: Byggherre G åtog sig i sitt tävlingsbidrag att byggnaden skulle uppfylla
energianvändningen 60 kWh/m2,år. Däremot definierar de inte om solcellsmoduler ska
uppföras på fastigheten men ska undersökas om det finns möjlighet inom projektets
budget för den typen av investeringar.
Projektledaren hos Byggherre G menar att i första hand måste de fokusera på priset för
att producera konkurrenskraftiga hyreslägenheter. Om investeringar i solceller ska göras
vill de helst att de ska ha ett syfte där de tydligt kan visa sin hållbara profil och att
solcellerna är synliga mot offentliga ytor i marknadsföringssyfte. Därför är tak som syns
mot huvudgatan mer önskvärda att använda för solcellsmoduler än takytor som inte
syns väl för allmänheten (Projektledare, 2016b). Den tilltänkta takytan för Byggherre D
som uppfyllde kriterierna har en lutning på 31° och azimutvinkel på 90° vilket betyder
att taket är rakt riktat mot väst. Taket är bara riktat mot väst då det är ett enkelt sluttande
tak och inte ett sadeltak.
Under intervjun framkom det att det finns en grundidé att försörja 10 elcyklar med solel
vilket antas vara byggherrens åtagande i detta arbete. 10 elcyklar beräknas ha en årlig
energianvändning på:
𝐸𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙 × 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑦𝑘𝑙𝑎𝑟 = 73 𝑘𝑊ℎ × 10 = 730 𝑘𝑊ℎ.
Solcellssystemet är tänkt att försörja elcyklarna retroaktivt med en nettodebitering på ett
år vilket innebär att det inte är en momentan försörjning.
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Därför bedöms åtagandet för Byggherre G vara en solcellsinstallation som producerar
730 kWh per år beläget på det tak som är mest synligt mot de offentliga ytorna och
huvudgatan, se Tabell 9.
Scenario 2: I detta scenario bedömdes det finnas åtta tillgängliga tak. Fyra av dem har
samma tekniska specifikationer och summerades därför som tak fyra till åtta, se Tabell
13. Det finns en stor intern skuggning utav andra tak på fastigheten på grund av att det
är ett så kallat sågtandtak, Figur 10. Den taggiga profilen ger upphov till skuggning från
de främre taken till de bakomliggande. Därför var en alternativ metod tvungen att
användas för att bestämma den tillgängliga takytan i detta fall. Den totala takarean och
den tillgängliga takytan för solcellsmoduler är därför inte lika stora. Men då det inte är
någon internskuggning på den främsta ”tanden” på taket bedöms den enligt
standardsystemet. Därför delades taken upp i 8 olika delar varav tak 4-8 har samma
egenskaper gällande den interna skuggningen. Den tillgängliga takytan på tak 2 och 4-8
bestämdes med hjälp av ekvation 4.
Tabell 13 Tillgängliga tak för scenario 2, Byggherre G.
Tak Lutning tak (α) [°] Azimut [°] Täckningsgrad [%] Intern skuggning
1

30

90

80

Nej

2

30

90

80

Ja

3

30

-10

80

Nej

4-8

32

-10

80

Ja
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5. Resultat
I detta avsnitt presenteras resultaten från simuleringarna av solelproduktion samt den
förväntade användningen av hushållsel och fastighetsel. Först presenteras resultatet för
scenario 1 följt av resultatet för scenario 2. Avsnittet avslutas med redovisning
jämförelse av resultatet från scenario 1 och 2.

5.1 Scenario 1
I Tabell 14 har resultatet för scenario 1 sammanfattats för alla byggherrar. Eftersom
Byggherre A och Byggherre F inte åtagit sig att installera någon solel är dessa satt till
noll. För övriga byggherrar ges en individuell sammanfattning av resultatet.
Tabell 14. Solelpotential beräknad genom simuleringar baserad på byggherrarnas
åtaganden samt beskrivning av byggnadernas fysiska förutsättningar.
Byggherre

A

C

D

F

G

Totalt

Lutning tak/fasad

-

35°

81°

-

31°

-

Azimut

-

2°

-10°

-

90°

-

Solelproduktion [kWh/m2, år]

0

168

115

0 132

-

Takyta [m2]

0

16

143

0

Solelproduktion [kWh/år]

0

Installerad effekt [kWp]

0

2

15

0

0,9

17,9

Självförsörjandegrad [%]

0

0

9

0

0

-

7

166

2 190 13 140 0 730 16 080

För de byggherrar som angett att de ska försörja elcyklar med sin solelinstallation
beräknas solelen inte ge något tillskott till självförsörjandegraden. Detta för att
självförsörjandegraden avser hushålls- och fastighetsel och elcyklarnas elbehov anses
stå utanför dessa kategorier.
Tillsammans ger byggherrarnas åtaganden en årlig produktion av cirka 16 000 kWh/år
vilket motsvarar en installerad toppeffekt på ungefär 18 kWp. Den totala produktionen
per månad för respektive byggherre kan ses i Figur 12 nedan. Det är stora skillnader i
byggherrarnas åtaganden vilket främst beror på de olika storlekarna på
solcellssystemen.
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Figur 12. Förväntad produktion av solel per månad i scenario 1, enligt respektive
byggherres åtaganden i markanvisningstävling.
5.1.1 Byggherre C
Både lutningen och azimutvinkeln är fördelaktig för solinstrålning på detta tak vilket
gör att simulerade produktionen per kvadratmeter blir hög. För att uppnå åtagandet att
försörja 30 elcyklar (2190 kWh/år) krävs en takyta på 16 m2, se Tabell 14, då
täckningsgraden av solceller på det taket antas vara 80 procent. Fördelningen av
solelproduktionen över ett år kan ses i Figur 12.
5.1.2 Byggherre D
Eftersom Byggherre D ska använda sig av tunnfilmssolceller är verkningsgraden något
lägre vilket tillsammans med den skarpa lutningen på fasaden resulterar i en något lägre
solelproduktion per kvadratmeter än för andra ytor. Den tillgängliga fasadytan är 143
m2 (balkonger och fönster borträknade) och skulle ge en årlig produktion på 13 140
kWh, se Tabell 14. Byggherre D har gjort det största åtagandet av de olika byggherrarna
vilket kan ses i Figur 12.
5.1.3 Byggherre G
För att försörja elanvändningen av 10 elcyklar krävs ett solcellssystem som tar upp 7 m2
på den bestämda takytan med en täckningsgrad på 80 procent för solcellsmodulerna.
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Den totala elanvändningen från cyklarna är 730 kWh/år. Byggherre D har något lägre
solelproduktion per kvadratmeter eftersom taket är riktat i rakt västlig riktning. Den
förväntade produktionen solel per månad finns redovisad i Figur 12.

5.2 Scenario 2
Den totala installerade effekten solel i scenario 2 är 308 kW för alla byggherrar
tillsammans jämfört med de 18 kW som installeras enligt scenario 1. Solelproduktionen
på årsbasis beräknas vara cirka 280 MWh/år där Byggherre G kan installera det största
systemet på 86 kWp och en produktion på 79 MWh/år, se Tabell 15.
Självförsörjandegraden varierar mellan 9 och 18 procent.
Tabell 15. Sammanfattning av resultat för respektive byggherre i Scenario 2 gällande
solelproduktion, installerad solcellseffekt och självförsörjandegrad.
Byggherre
Solelproduktion [MWh/år]

A

C

D

F

G

60,6 72,0 13,1 57,6 79,2

Installerad effekt [kWp]

71

74

Installerad effekt per hushåll [kWp/lgh] 0,47 0,64
Självförsörjandegrad [%]

11

16

Totalt
280

15

62

86

308

0,5

0,56

0,6

0,56

9

11

18

-

Nedan följer en utförligare beskrivning av resultatet för respektive byggherre.
5.2.1 Byggherre A
Tillsammans utgör takytorna på Byggherre A fastighet 760 m2 som kan rymma
solcellsmoduler som totalt är av arean 444 m2. Den specifika täckningsgraden som har
använts vid simuleringarna beskrevs i Tabell 10.
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Figur 13. Elanvändning och solelproduktion över medeldygnet för byggherre A baserat
på scenario 2.
I Figur 13 redovisas hur solelproduktionen varierar över året och att det under
sommaren är möjligt att försörja stora delar av elbehovet med solel. Den installerade
effekten för scenario 2 är 71 kW och skulle till 100 procent användas inom fastigheten
då solelproduktionen aldrig överstiger fastighetens elanvändning. Det resulterar i en
självförsörjande grad på 11 procent för scenario 2 vilket kan ses i Tabell 16.
Tabell 16. Självförsörjandegrad och egenanvändning av producerad solel enligt
scenario 2 för byggherre A.
Scenario

SF
[%]

EA
[%]

Installerad effekt
[kW]

Effekt per hushåll
[kW/lgh]

Solelproduktion
[kWh/år]

1

0

0

0

0

0

2

11

100

71

0,47

60 600

Den simulerade elanvändningen för Byggherre A är ~590 MWh för hela fastigheten,
inkluderat fasighetsel och hushållsel för alla 150 lägenheterna. Sett till endast
försörjning av fasighetsel skulle självförsörjandegraden vara 27 procent med en
egenanvändning på 95 procent.
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5.2.2 Byggherre C
Vid simuleringen av scenario 2 är den tillgängliga takytan större än vad som krävdes
för att uppfylla scenario 1. Den tillgängliga takytan i detta scenario är 580 m2 varav 470
m2 kan täckas med av solcellsmoduler fördelat på fyra olika tak. Takens fysiska
specifikationer kunde utläsas i Tabell 11 i avsnitt 4.3. I Figur 14 går det att utläsa att för
vissa tider på året överstiger solelproduktionen elbehovet hos fastigheten och ger
således en överproduktion.

Figur 14. Elanvändning och solelproduktion över medeldygnet och fem dygn under
sommar och vinter för byggherre C. Baserat på scenario 2.
Överproduktionen syns i kolumnen för egenanvändning i Tabell 17 vilket visar att den
är marginell. Differensen av den årliga solelproduktionen mellan de två scenariorna är
cirka 70 000 kWh varje år. Den installerade effekten för scenario 2 är 74 kW och skulle
motsvara cirka 0,6 kW per hushåll i Byggherre C fastighet.
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Tabell 17. Självförsörjandegrad och egenanvändning av producerad solel enligt
scenario 1 och 2 hos Byggherre C.
Scenario

SF
[%]

EA
[%]

Installerad
effekt [kW]

Effekt per hushåll
[kW/lgh]

Solelproduktion
[kWh/år]

1

0

0

2

0,02

2190

2

16

99,9

74

0,64

72 000

Elanvändningen i denna fastighet har simulerats att vara ~440 MWh för de 116
lägenheterna och fastighetselen inkluderad. Skulle solelproduktionen endast försörja
fastighetselen skulle självförsörjandegraden vara 26 procent med en egenanvändning på
95 procent istället.
5.2.3 Byggherre D
Solelproduktionen enligt scenario 2 blir det samma som scenario 1 för Byggherre D då
inga andra takytor är tillgängliga. Takytorna på byggnaden inhyser sedumtak och
takterasser för de boende i fastigheten. Därför är solelpotentialen samma i de två
scenarion. I Figur 15 går det att se hur elanvändningen och solelproduktionen under året
matchar varandra i fallet med denna byggherre.

Figur 15. Elanvändning och solelproduktion över medeldygnet och fem dygn under
sommar och vinter för byggherre D. Allt baserat på scenario 2.
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Den totala ytan som krävs är för denna installation är 143 m2 och resulterar i en
modulyta på 114 m2. Självförsörjandegraden för fastigheten är 9 procent, se
Tabell 18, och egenanvändningen är 100 procent vilket betyder att all solel som
produceras kan konsumeras inom fastigheten momentant.
Tabell 18. Självförsörjandegrad och egenanvändning av producerad solel samt den
installerade effekten för respektive scenario, Byggherre D.
Scenario

SF
[%]

EA
[%]

Installerad effekt
[kW]

Effekt per hushåll
[kW/lgh]

Solelproduktion
[kWh/år]

1

9

100

15

0,5

13 140

2

9

100

15

0,5

13 140

Självförsörjandegraden skulle stiga till 22 procent om endast fastighetsel avsågs med en
nästan full egenanvändning. Den totala elanvändningen i Byggherre D fastighet är ~150
MWh för de 30 lägenheterna och huset.
5.2.4 Byggherre F
I scenario 2 bedömdes två tak vara tillgängliga för solceller på Byggherre F. Den total
takyta hos dessa tak var 1 284 m2 och platta vilket med den specifika täckningsgraden
gör att ytan av solcellsmoduler blir cirka 390 m2. I Figur 16 illustreras hur stor del av
elanvändningen som kan täckas av den interna solelproduktionen på fastigheten.
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Figur 16. Elanvändning och solelproduktion över medeldygnet och fem dygn under
sommar och vinter för byggherre F.
Självförsörjandegraden i Byggherre F fastighet beräknades till 11 procent och skulle ha
ett system av storleken 62 kW för att uppfylla detta, se Tabell 19. Den totala
elanvändningen har beräknats till ~540 MWh.
Tabell 19. Självförsörjandegrad och egenanvändning av producerad solel samt den
installerade effekten för respektive scenario, Byggherre F.
Scenario

SF
[%]

EA
[%]

Installerad effekt
[kW]

Effekt per hushåll
[kW/lgh]

Solelproduktion
[kWh/år]

1

0

0

0

0

0

2

11

100

62

0,56

57 620

Om solelproduktionen endast är tänkt att matchas mot fastighetselen skulle
självförsörjandegraden istället vara 26 procent med en egenanvändning på 95 procent
med samma storlek på solcellssystemet.
5.2.5 Byggherre G
För scenario 2 finns två byggnader tillgängliga för solceller enligt scenariots definiton.
Taket på dessa byggnader är brutet i flera sluttande tak, sågtandtak, vilket gör att det
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finns en stor intern skuggning som ger en lägre yta som är tillgänglig för
solcellsmoduler än för standard systemet trots att alla tak har en lutning på cirka 30°.

Figur 17. Elanvändning och solelproduktion över medeldygnet och fem dygn under
sommar och vinter för byggherre G.
Den tillgängliga takytan för moduler beräknades vara 670 m2 varav den totala ytan av
solcellsmoduler är 540 m2. Byggherre G är den byggherre med störst installerad effekt
solceller vilket också lett till att det finns en överproduktion av el vid de mest
produktiva dagarna. Mängden producerad solel ger en självförsörjandegraden 18
procent för hela alla fastigheterna. Elanvändingen från denna fastighet har beräknats
vara ~440 MWh.
Tabell 20. Självförsörjandegrad och egenanvändning av producerad solel samt den
installerade effekten för respektive scenario, Byggherre G
Scenario

SF
[%]

EA
[%]

Installerad
effekt [kW]

Effekt per hushåll
[kW/lgh]

Solelproduktion
[kWh/år]

1

0

0

0,9

0,006

730

2

18

99,6

86

0,6

79 200

Skulle självförsörjandegraden enbart bedömmas utifrån fastighetselen är den 32 procent
och egenanvändningen 89 procent.
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5.3 Installationstakt för att uppnå Uppsalas solenergimål
Bidraget av solel som krävs för att möta de kommunala solenergimålen presenteras i
Tabell 21. Under år 2015 utgjorde nio procent, utav kommunens 1,37 MW, av
solcellsystemen installerade på flerbostadshus enligt tidigare presenterad data. Den
andelen har antagits i detta arbete vara densamma i framtiden. Det ger att den
installerade effekten solenergi på flerbostadshus bör vara 2,7 MW år 2020 och 9 MW
2030 för att bidra med sin andel till de kommunala solenergimålen på 30 respektive 100
MW.
I projektområdena Södra staden och Östra Sala backe ska det byggas 5 500 lägenheter
fram till år 2020 och 14 050 lägenheter till år 2030 (Uppsala kommun, 2016, 2015d,
2010). De utgör tillsammans de största utvecklingsområdena i Uppsala. Utslaget på
antalet uppförda hushåll krävs det att den installerade solcellseffekten per hushåll är 0,5
respektive 0,64 kW för att flerbostadshusen ska bidra med en tillräcklig mängd solel för
att nå de kommunala målen.
Tabell 21. Installerad solcellseffekt i Uppsala kommun och kategorin flerbostadshus
under åren 2016, 2020 och 2050. Data för 2016 är installerad effekt vid april 2016.

År

Installerad
effekt, totalt
[MW]

Installerad effekt,
flerbostadshus [MW]

Antal
nybyggda
hushåll

Installerad effekt
per nytt hushåll
[kW]

2016

1,37

0.12

-

-

2020

30 (mål)

2.7

5 500

0,5

2030

100 (mål)

9

14 050

0,64

5.4 Klimatpåverkan
Den totala solelproduktionen i sammanlagt 283 000 kWh/år i scenario 2 och är 16 000
kWh/år i scenario 1. Det är den mängd el som är möjlig att ersätta med lokal
elproduktion istället för el från nätet. Nedan har klimatpåverkan, beroende på vald
elkälla, beräknats utifrån mängden producerad el i projektområdet, se Tabell 22.
Beskrivet i koldioxidekvivalenter är klimatpåverkan från solelproduktionen cirka 1 300
kg CO2-ekv i scenario 1 och 23 000 kg CO2-ekv i scenario 2 under ett år. Den elkälla
med lägst klimatpåverkan är vindkraft som är cirka sex gånger lägre än solelens
klimatavtryck. En redovisning av samtliga fall av elproduktionsmetoder och elmixar
finns i Tabell 22.
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Tabell 22. Klimatpåverkan från olika elkällor jämfört med solcellsinstallationerna i
scenario 1 och 2 uttryckt i koldioxidekvivalenter per år.

Elkälla
Nordisk
resiudalmix
Vindkraft
Solel
Gasturbin
(naturgas)

Emissionsfaktor
[g CO2ekv/kWh]

Scenario 1
[kg CO2ekv]

Differens
jmf. solel
[kg CO2ekv]

Scenario 2
[kg CO2ekv]

Differens
jmf. solel
[kg CO2ekv]

340

5 460

+4 180

96 100

+73 500

13

210

-1 070

3 730

-18 900

80

1 280

0

22 600

0

474

7 610

+ 6 330

134 000

+111 000

Mellan residualmixen och solel ger solelproduktionen en minskning på 73 ton
koldioxidekvivalenter i scenario 2. Skillnaden för samma scenario men jämfört med
gasturbinen är cirka 110 ton koldioxidekvivalenter.

5.5 Jämförelse mellan scenario 1 och 2
Den totala installerade effekten solel i scenario 2 är 308 kWp jämfört med de 18 kWp
som installeras enligt åtagandena i scenario 1. Åtagandena utnyttjar således 6 procent
av den egentliga potentialen i projektområdet. En jämförelse mellan den installerade
effekten solel hos de olika byggherrarna och scenariorna kan ses i Figur 18. För alla
byggherrar är det en stor skillnad mellan de två fallen förutom för Byggherre D.
Den installerade effekten per hushåll, sett till hela projektområdet, är för scenario 2 0,56
kW per hushåll jämfört med den installerade effekten per hushåll enligt scenario 1 som
är 0,03 kW.
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Figur 18. Sammanställning av den installerade effekten solceller för alla byggherrar
och båda scenarierna.
Skillnaden i solelproduktion mellan de två scenariorna är totalt ~260 MWh/år. Den
största skillnaden i solelproduktion mellan de två fallen är för byggherre G och den
minska är byggherre D som har samma system i båda scenarierna.
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6. Diskussion
När åtaganden som byggherrarna har gjort i markanvisningstävlingen studeras är det
tydligt att det inte planeras för några stora satsningar. De installationer som ska göras är
framförallt till små riktade syften, elcyklar hos Byggherre C och G. Även Byggherre A
hade till en början en riktad satsning som sedan valdes att inte genomföras. Intervjuerna
som genomförts ger en bild av att den största drivkraften för satsningar på
lokalproduktion är PR-värdet genom att det underlättar för att kunna marknadsföra sig
med en hållbarhetsprofil. Detta gör att antingen solcellsmodulerna eller det som försörjs
måste synas tydligt för att förmedlas till boende i fastigheterna och omgivningen. Bara
en byggherre säger att de tror att solel kan utgöra en större del i elförsörjningen till sin
fastighet.
Det är bara åtagandet av Byggherre D som kan anses vara ett tillskott till
elanvändningen och självförsörjandegraden eftersom övriga åtaganden är riktade
insatser till teknik som inte inkluderas i fastighetsel eller hushållsel. Elcykelladdningen
skulle kunna inkluderas i hushållselen och på så vis ge en andel självförsörjande men
samtidigt skulle elcyklarna använda lika mycket el. Totalt sett över hela året är
solelproduktionen som dimensionerat efter elcyklarna väldigt liten i förhållande till den
totala elanvändningen vilket gör att självförsörjandegraden skulle bli näst in till
obefintlig i scenario 1.
En stor osäkerhetsfaktor vid beräknandet av åtagandenas storlek var hur mycket el en
elcykel använder. Eftersom två byggherrars åtaganden baserades på det kunde dessa
beräkningar få en stor inverkan på resultatet. När beräkningarna för cyklarnas
elanvändning skulle verifieras kunde en annan studie hittas om hur mycket solel som
krävs för att försörja en elcykel. Författaren till den studien kom fram till att det krävs
mellan 0,3 – 0,8 m2 solcellsmoduler per cykel för att försörja elbehovet, när antalet
resor (á 5 km) varieras mellan 3 och 10 stycken per dag (Fogelberg, 2014). Om ett
liknande angreppssätt skulle användas i detta arbete utifrån de systemdimensioner som
har beräknats för byggherre C och G i scenario 1 skulle resultatet bli följande.
Byggherre G ska försörja 30 elcyklar och har beräknats ha ett system av storleken 16m2.
Det ger att ytan solcellsmoduler per cykel är 0,5 m2/elcykel i fallet med byggherre C
och för byggherre G blir samma beräkning 0,7 m2/elcykel. Beräkningarna i detta arbete
ligger därför inom spannet för Fogelbergs resultat gällande storleken på solcellssystem
per elcykel.
Självförsörjandegraden för de olika fastigheterna varierar mellan 9 – 18 procent i
scenario 2. Den byggherre som har störst självförsörjandegrad är G vars fastighet har ett
sågtandtak. Det medför att takytan blir större jämfört med ett platt tak vilket kan vara en
förklaring till att denna fastighet har den största självförsörjandegraden. Sett till endast
försörjning av fastighetselen är självförsörjandegraden betydligt högre utan att
egenanvändningen minskar nämnvärt. Då varierar självförsörjandegraden mellan 22 och
32 procent vilket kan medföra ett större incitament för byggherrarna att göra denna typ
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av investering eftersom elen då används av en aktör i stället för varje hushåll. I de fall
där hyresrätter upprättas kan det till och med vara byggherren själv som sedan förvaltar
fastigheten och således själva märker av bidraget från solel.
Den tredje frågeställningen som skulle besvaras är om åtagandena som
markanvisningstävlingen har resulterat i kommer att räcka för att möta Uppsala
kommuns mål om 30 MW installerad solcellseffekt till år 2020. Enligt åtagandena är
den installerade effekten per hushåll 0,03 kW. Givet hur många lägenheter/hushåll som
ska uppföras i Södra staden och Östra Sala backe fram till år 2020 behöver den
installerade effekten per hushåll vara 0,5 kW för att nå flerbostadshusens andel av målet
30 MW. Installationstakten i Rosendal, enligt åtagandena, är därmed mindre än en
tiondel av vad som skulle behövas för att uppnå de kommunala solenergimålen.
Däremot är storleken av installationerna simulerade i scenario 2 närmare och till och
med högre än det nödvändigt 0,5 kW/hushåll. Detta exempel är räknat utifrån att det
endast är nybyggnationer som installerar solcellsanläggningar. Det är troligt att det även
kommer finnas en parallell utveckling på redan uppförda fastigheter men det är svårare
för kommunen att påverka aktörerna som äger dessa fastigheter. Det är därför rimligt att
anta att 0,5 kW solel per hushåll är ett högt satt krav.
Den totala installerade effekten i området skulle i scenario 2 bli 308 kW. I förhållande
till antalet hushåll i området är det 0,56 kW/hushåll vilket stämmer överrens med det
räkneexempel som beskrivs i Gestaltning och hållbarhetsprogrammet för Rosendal. Om
alla de takytor som är tillgängliga utnyttjas, exklusive grönytor, för solcellsinstallationer
går det alltså att uppnå visionen om 0,5 kW installerad solcellseffekt per hushåll och
därmed solenergimålet till år 2020. Men det kräver att relationen mellan tillgänglig
takyta och antalet hushåll i fastigheterna är av liknande typ som i projektområdet. För
att nå solenergimålet till år 2030 är dock även den installerade effekten per hushåll i
scenario 2 för låg då det krävs 0,64 kW. Eftersom år 2030 är en längre tidhorisont än till
år 2020 är det möjligt att effektiviteten på solceller hinner utvecklas vilket kan leda till
att målet uppnås utifrån installationstakten i scenario 2.
Det huvudsakliga syftet med detta arbete var att utreda huruvida
markanvisningstävlingarna är ett lämpligt verktyg att använda för kommunen för att
påverka antalet solcellsinstallationer i nya stadsdelar. Givet de åtaganden som har utretts
i studien som framkommit av just en markanvisningstävling är det svårt att se hur
tävlingsmomentet har bidragit till en större installationstakt. En aspekt som detta arbete
inte tar upp är dock att från att ett tävlingsbidrag vinner markanvisningen är det en lång
dialog med kommunen innan bygglov ges och marken säljs. Under den tiden kan det
finnas utrymme för kommunen att fortsätta att påverka byggherrarna och vad som
slutligen finns med i bygglovshandlingen. Ett annat utbyggnadsprojekt i Uppsala är
Östra Sala Backe som också har upphandlats genom en markanvisningstävling i den
första etappen. I tävlingsformuleringen för Östra Sala backe beskrevs inget önskemål
om lokalproducerad el vilket det gjordes för Rosendal etapp två. Nu är Östra Sala
backes första etapp under uppbyggnad och i området finns inga installationer av
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solceller. Jämfört med Östra Sala backe vore därför solcellsinstallationerna som
byggherrarna åtagit sig att genomföra i Rosendal etapp två vara en förbättring av
tävlingsprocessen med avseende på solel, oavsett om scenario 1 eller scenario 2 avses.

6.1 Klimatpåverkan
De klimatmässiga fördelarna av solcellsinstallationer i Rosendal etapp två varierar stort
beroende på vilken typ av elkälla solelen antas ersätta. Som i alla produktionskedjor
finns det utsläpp och åverkan på kringliggande miljö men de sker i olika stadier av
kedjan. I detta arbete kan solelinstallationerna anses ge en minskad klimatpåverkan
jämfört med alla elkällor förutom vindkraft. En fördel med solel är att det är den enda
av elkällorna som utretts som kan produceras i bebyggdmiljö och således inte tar ny
mark i anspråk samt att takytorna i Rosendal får ett parallellt syfte utöver att vara tak.
Jämfört med den sämsta elkällan, gasturbin med naturgas, är skillnaden cirka 6 ton
koldioxidekvivalenter i scenario 1 och 110 ton koldioxidekvivalenter i scenario 2. Om
jämförelsen istället görs mot residualmixen blir skillnaden cirka 4 respektive 73 ton
koldioxidekvivalenter. Det är tydligt att denna typ av utvärderingar av klimatnyttan är
starkt beroende av vilket referensscenario som används. Även solelens klimatpåverkan
påverkar resultatet eftersom det kan variera kraftigt beroende på var solcellssystemet är
monterat. Både det och var solcellerna är producerade inverkar på solelens
emissionsfaktor. Utsläppen i en solcells livscykel uppstår framförallt i produktionsfasen
vilket gör att dess klimatpåverkan är stark beroende av var solcellen produceras och
vilka energikällor som används lokalt.
Den låga klimatnyttan för scenario 1 anses endast bero av de låga nivåerna av solel och
går inte att använda för att dra några slutsatser om klimatnyttan.

6.2 Känslighetsanalys och metoddiskussion
Den mest avgörande parametern för arbetets resultat är vilka åtaganden som
byggherrarna angett. Storleken av åtagandena varierar kraftigt och skulle istället alla
byggherrar gjort ett liknande åtagande som byggherre D, installerad effekt på 15 kW,
skulle resultatet för scenario 1 varit 75 kW istället för det nuvarande 18 kW. Visserligen
är det inte tillräckligt för att ge ett passande bidrag för att uppnå solenergimålen men det
är fyra gånger större än de åtaganden som faktiskt gjordes. Därför påverkas resultatet i
denna studie starkt av byggherrarnas ambitionsnivå.
Även urvalet av vilka byggherrar som deltog i studien påverkar resultatet. I Rosendal
etapp två finns det totalt 11 byggherrar som ska uppföra bostäder. Utav dessa har åtta
åtagit sig i markanvisningstävlingen att installera solceller i anslutning till sina
fastigheter. Således skulle resultatet av denna studie kunnat bestå av fem byggherrar
som alla åtagit sig att installera solceller istället för de tre av fem som studien nu
grundar sig på. Om beräkningen på installerad effekt per hushåll exkluderar de
fastigheter som inte har någon solel i scenario 1 skulle den installerade effekten solel
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per hushåll bli 0,06 kW per hushåll istället för 0,03 kW. Det är en fördubbling av
resultatet om än på från en låg ursprungsnivå.
Anledningen till att dessa byggherrar inkluderades var för att de hade kommit
tillräckligt långt i sin projektering för att kunna delta samt inom vilken tidsram det gick
att komma i kontakt med byggherrarnas representant. Framförallt är det arbetets tidsram
som har påverkat vilka aktörer som deltagit i studien.
Vid simuleringarna av både solelproduktionen och elanvändningen har ett flertal
tumregler och antaganden använts som alla påverkar resultatet. En stor parameter som
förenklats bort är den externa skuggningen. Intern skuggning och hinder har tagits i
beaktande genom att använda olika täckningsgrad för platta och sluttande tak. Men den
externa skuggningen från andra fastigheter, vegetation eller andra hinder har inte tagits i
beaktande vid simuleringarna av solelproduktionen. Det finns studier på reduktionen av
solcellsinstallationer orsakad av skuggning som kommit fram till antagandet 15 procent
för flerbostadshus takytor (Kjellsson, 1999). Skulle en sådan reduktionsfaktor använts i
denna studie hade den tillgängliga takytan för fastigheterna minskat med ytterligare 15
procent och således även solelproduktionen enligt ett linjärt samband. Till exempel
skulle Byggherre D ha en självförsörjandegrad på drygt sju procent istället för
nuvarande nio procent och den totala solelproduktionen skulle vara 10 700 kWh (utan
skuggning: 13 100 kWh). Således har det en stor inverkan på resultatet i studien men
samtidigt kan ytterligare osäkra parametrar göra resultatet ännu mer känsligt eftersom
den verkliga skuggningseffekten för varje tak kan variera från Kjellssons antagande.
Avvägningen att inte inkludera extern skuggning i arbetet berodde främst på att de
takytorna som var aktuella för solcellsinstallationer alla är belägna på tak med den högst
tillåtna nockhöjden i området enligt detaljplanen. Hela området är också nybyggt med
begränsad växtlig runt om som är tillräckligt uppvuxen för att nå de 27 m som
nockhöjden utgör.
I detta arbete har den konventionella verkningsgraden för solceller använts eftersom
fastigheterna ska uppföras under år 2017. I beräkningarna om möjligheten att uppnå de
kommunala målen har samma verkningsgrad antagits för solcellerna trots att det är en
15-årig tidsram. För att undersöka hur stor inverkan en ökad konventionell gångbar
verkningsgrad skulle påverka resultatet har därför följande antagande gjorts. Den högsta
verkningsgraden för kiselsolceller som uppnåtts i en laborationsmiljö har länge varit
cirka 25 procent (Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems, 2016). Om den
konventionella verkningsgraden antas öka linjärt upptill 25 procent fram till år 2030
skulle det innebära en årlig effektivitetsförbättring vara 0,6 procent. Det skulle inte
minska storleken på den installerade effekten per hushåll som krävs för att nå målen
men det skulle kunna minska storleken på installationerna alternativ att lika stora
installationer skulle ge en större produktion. Om Byggherre D används som exempel
skulle samma installation som simulerats i detta arbete innebära en effekt på 22 kW år
2020 och 29 kW år 2030. Det skulle ge en installerad effekt per hushåll på 0,7 kW och 1
kW jämfört med nuvarande resultatet 0,5 kW. Det är därför troligt att antingen storleken
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på solcellsinstallationer eller antalet som kommer krävas för att uppnå målen inte
kommer vara densamma 2030 som krävs i dagsläget.

6.3 Framtida arbete
För kunna verifiera och säkerhetsställa resultatet från denna studie skulle en kvalitativ
undersökning behöva göras för projektområdet med mer detaljerade ritningar över
fastigheterna. Istället för tumregler skulle det en sådan studie kunna utvärdera den
faktiska skuggningen samt hur stor täckningsgrad som är möjlig på takytorna. Även
studier som tar hänsyn till den tekniska utvecklingen gällande solcellsanläggningar
behövs. Detta arbete har inte tagit hänsyn till de ekonomiska aspekterna och det finns
tecken på att solcellssystem snarare kommer sjunka i pris än att effektiviteten på
systemen förbättras. Det är därför möjligt att i framtiden kommer stora system vara
vanligare och då lämpar sig inte hustak lika väl. Inte heller utvecklingen av lagar och
regleringar har inkluderats i arbetet vilket vore värdefullt att utreda hur de i nuläget
underlättar eller motverkar solellösningar. Inte minst med tanke på de nya NNEriktlinjerna behöver det formuleras tydlig lagstiftning kring vad som räknas som fritt
flödande energi och hur långt från fastighetens tomt det är tillåtet att utvinna denna
energi.
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7. Slutsatser
I Rosendal etapp två har tre av fem byggherrar åtagit sig att installera solcellssystem på
sina fastigheter. Den totala installerade effekten solel i projektområdet skulle för
scenario 1 bli 18 kW. Endast en byggherre har planerat för en solcellsinstallation som
ger ett bidrag till den egna elförsörjningen. Självförsörjandegraden med solel för denna
byggherre är nio procent.
I det andra scenariot, simulerat med solceller på de mest södervända tillgängliga
takytorna, skulle den installerade effekten solel vara 308 kW. Storleken på system
varierar bland de olika byggherrarna men ger alla en självförsörjandegrad på 9 – 18
procent. Den installerade effekten per hushåll är drygt 0,5 kW per hushåll.
För att Uppsala kommun ska uppnå målen 30 MW till år 2020 krävs att
flerbostadshusen i Uppsala bidrar med 2,7 MW. Det skulle kräva att den installerade
effekten solel per hushåll i nybyggnationerna som upprättas fram till år 2020 är 0,5 kW.
Om åtagandena i kommande markanvisningstävlingar ligger på samma nivåer som i
Rosendal etapp två är det inte möjligt att uppnå dessa mål. Däremot är
installationstakten av solceller med scenario 2 i detta arbete tillräckligt för att möte
målet till år 2020. Således är det enligt denna studie teoretiskt möjligt att uppnå
tillräckligt stora solcellsinstallationer för att möta Uppsala kommuns solenergimål
samtidigt som andra värden på taken bibehålls. Dock finns det många osäkra parametrar
i simuleringarna vilket ger utrymme för både mindre och större solelproduktion i det
verkliga fallet.
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Appendix A – Intervjustruktur för intervju med
byggherrar
Projektstadie
-

I vilket stadie är projektet? Bygglovsförhandlingarna?
Har några förändringar skett sedan markanvisningstävlingen?
Bostadsrätter?

Energiförsörjning
-

-

-

Miljöbyggnad, passivhus – vilka standarder planeras att uppfyllas?
Har några beräkningar gjorts på energianvändningen?
o Ventilationssystem, FTX eller Frånluftsvärmepump?
o Atemp hur stort?
Solceller, Har angett i MAT– hur är planen nu?
o Kapacitet
o Yta
o Placering på byggnaderna
o Upphandlat med leverantör
Utöver Rosendal, inställning till lokalt producerad el?
Samkoordinering med andra byggherrar?

Ritningar, takplan, byggnadsutformning
-

Finns det preliminära ritningar?
Takplan, lutning, kan de dela med sig av dessa ritningar?
Garage, verksamhet i markplan?
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Appendix B – Intervjustruktur för intervju med
Uppsala kommun
-

Markanvisningstävling, vad är syftet från kommunens håll?
o Hur länge har det systemet använts?

-

Hur fungerar förfarandet?
o Hur tas kriterierna för bedömning fram? Vilka är med på detta?
o Hur bedöms de? Viktigaste egenskaper?
o Hur följs det upp, vilka skyldigheter har byggherrarna?

-

Energianvändning, hur tänker kommunen kring dessa parametrar?

-

Lokalproduktion av el/ värme(?), är det ett långsiktigt mål inom kommunen att
öka detta?
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