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Sammanfattning 
I detta examensarbete har syftet varit att undersöka huruvida smarta 

elnät kommer att motivera en investering i solcellsanläggningar, rappor-

ten riktar sig främst till bostadsrättsföreningar. För att genomföra detta 

har en litteraturstudie genomförts. Detta resulterade i vilka typer av 

lagar och regler som gäller idag och hur de används. Litteraturstudien 

resulterade även i vilka olika scenarion som var troliga att kunna 

inträffa i framtiden och utifrån dessa kunde ett resultat arbetas fram. De 

scenarion som valdes att titta närmare på var om vad som skulle hända 

om fler började köra elbil, om föreningarna agerar elhandlare och säljer 

solel till medlemmarna och två olika typer av lagring, nätlagring och 

batterilagring. När scenarierna var fastställda började arbetet med att 

jämföra dessa för att se vilken som skulle ge bäst ekonomiska avkast-

ning. Resultatet som erhölls var att batterilagring gav högst avkastning 

men också längst återbetalningstid. Det visade sig även att nuvärdet för 

en anläggning med batterilagring var lägst bland de undersökta fallen 

däremot hade lagring i nätet högst nuvärde. Det som gav kortast 

återbetalningstid var lagring i elnät. Det går att konstatera att bäst 

resultat skulle erhållas med hjälp av lagring i elbilar då man slipper den 

dyra investeringskostnaden i batterier men samtidigt kan behålla högst 

självförbrukandegrad och därmed högst avkastning.  
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Abstract 
In this thesis, the aim has been to investigate whether smart grids will 

motivate an investment in solar cell installations. The report is primarily 

aimed at housing associations. To complete this, a literature study has 

been conducted. This resulted in what types of laws and regulations 

apply today and how they are used. The literature study also resulted in 

the different scenarios that were likely to occur in the future, and from 

this a result could be produced. The Scenarios that was chosen to look 

into was “what would happen if more people started driving electric 

cars, if the associations acted as electricity dealers and sold solar power 

to the members and two different types of storage, grid storage and 

battery storage”. Once the scenarios were established, the work started 

comparing these to see which one would give the best economic return. 

The result that could be obtained was that battery storage yielded the 

highest return but also the longest repayment period, which gave the 

lowest repayment time was storage in power grids. It was also found 

that the present value of a battery storage facility was lowest among the 

cases investigated, but on the other hand, storage in the power grid had 

the highest present value. It can be concluded that the best results could 

be obtained from storage in electric cars, avoiding the expensive in-

vestment cost in batteries but at the same time maintaining the highest 

self-consuming degree therefore keeping the highest yield. 
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Förord 
Vill börja med att tacka all den personal från HSB som hjälpt till med att 

ta fram relevant information och hjälpt till vid platsbesök.  

Vill rikta ett extra tack till Hans Dahl som varit en bra handledare från 

början till slut. 

Till Olof Björkqvist vill jag också rikta ett stort tack för att ha hjälp till 

med idéer och förslag på tillvägagångssätt. 

Utan er hade detta arbete inte varit möjligt.  
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Terminologi 
Nedan följer terminologiavsnittet över återkommande förkortningar 

som används i rapporten. 

Förkortningar och akronymer 

BRF Bostadsrättsförening 

kWh Kilowattimmar 

MWh Megawattimmar 

kWp Kilowatt toppeffekt 

kW Kilowatt 

kr Kronor 

MSEK Miljoner svenska enkronor 

Prosument En konsument som har ett överskott som kan konsume-

ras av andra. 
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1 Inledning  
I ett samhälle med ökande energipriser upptäcker fler att det blir 

lönsamt att producera sin egen el. Bostadsrättsföreningar har ofta stora 

tak som kan betraktas som döda ytor, det sker ingen verksamhet på 

taken och i många fall ser man dem inte från gatan. Därför har det nu 

skapats ett intresse för solceller genom attraktiva bidrag och möjlighet 

till en viss självförsörjandegrad. Eftersom anläggningarna i stort sett är 

underhållsfria behövs ingen hänsyn tas till underhållskostnad vilket 

också motiverar till en investering. Det behövs inte heller något större 

tekniskt kunnande för drift av anläggningarna.  

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

HSB har upplevt ett ökat intresse för egenproducerad el från bostads-

rättsföreningarna. HSB har därför fått i uppdrag att genomföra en 

förstudie för en solcells anläggning till dels två fastigheter till en före-

ning och till hela föreningen. I samband med detta dessutom räkna på 

lönsamheten i kombination med smarta elnät. Föreningen är BRF Rågen 

(totalt 14 byggnader) (BRF Rågen, 2018). Denna förening har idag ingen 

egenproduktion av el men är intresserad av att installera en testanlägg-

ning på två byggnader alternativt en anläggning per anslutningspunkt 

till elnätet för hela föreningen. BRF Rågen består av 673 lägenheter (BRF 

Rågen, 2018).  

Tillsammans med en av HSBs energirådgivare ska ett förslag på anlägg-

ning lämnas tillsammans med kostnadsförslag, energibesparing, nuvär-

deskalkyl och återbetalningstid. En studie om hur smarta elnät påverkar 

investeringen ska också göras, där olika alternativ och dess lönsamheter 

presenteras.  

1.2 Övergripande syfte 

Syftet med projektet är att ta reda på hur smarta elnät påverkar lönsam-

heten av en solcells anläggning. I Figur 1 nedan finns uppställningen till 

frågeställningarna. 
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Figur 1 Uppställning av frågeställningar 

De frågeställningar som är tänkta att besvaras i rapporten är följande:  

 Vad är ett smart elnät? 

 Vilka alternativ för lagring finns det idag och vad skiljer de åt? 

 Hur kan föreningarna välja att nyttja den egenproducerade sole-

len tillsammans med smarta elnät?  

 Vad händer om fler av de boende med bil byter till elbil?  

 Hur skulle ett energisamarbete mellan flera olika föreningar 

kunna se ut? 

1.3 Avgränsningar 

Då det inte finns någon som med säkerhet vet hur elnätet kommer att 

utvecklas har vissa förenklingar av jämförelser mellan olika tekniska 

lösningar simplifierats. För att kunna ge exempel ekonomisk nytta av 

solcellerna har några exempel på olika framtida scenarion tagits upp.  

Vad som är möjligt med dagens lagar och teknik har till viss del uteläm-

nats i delar som berör framtiden, detta då det antas att dessa problem är 

lösta vid implementering av förslaget.  
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smarta elnät? 

Var kan elen 
användas? 

Hur stor 
egenförbrukning 

kan ersättas? 

Kan Lagring 
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utnyttjandet? 

Lagra i nätet? 
Lagra i 

batterier? 

Finns det nytt 
behov cellerna 

kan leverera 
till? 

Hur stor del 
kan delas ut 

på nätet? 

Vad är ett 
smart elnät? 

Hur skapas 
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Försäljningsm
öj-ligheter? 
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har jag? 

Hur går det till 
både idag och 
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Kan jag sälja till 
medlemmarna? 

Vilka regler 
gäller? 

Idag Imorgon 
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Ekonomiska jämförelser med siffror har utelämnats där osäkerheten 

kring hur utvecklingen kommer att ske är för stor.  

Avsnittet som tar upp var elen kan användas har kortats ner till de olika 

scenarion som tagits fram. 

1.4 Konkreta och verifierbara mål  

Målet med utredningen är att ta reda på om smarta elnät kan motivera 

en investering av solceller med andra grunder än att bara täcka en del 

av elförbrukningen. Undersökningen ska utreda vad smarta elnät kan 

erbjuda och visa på eventuella brister.  

1.5 Översikt  

Kapitel 2 tar upp den teori som använts vid vidare studier och som 

ligger som grund för stora delar av rapporten. 

Kapitel 3 redovisar vilken metod som använts för att erhålla resultatet 

för arbetet.  

Kapitel 4 redovisar resultatet. 

Kapitel 5 diskuterar arbetet. 

Kapitel 6 diskussioner och slutsatser som kan dras av arbetet.  

1.6 Författarens bidrag 

Författaren har själv inhämtat information om nuvarande lagar och 

regler. Författaren har med hjälp av handledare Hans Dahl tagit fram 

information om de utvalda byggnaderna för undersökningen. Informat-

ion om bostadsrättsföreningarnas nuvarande el-abonnemang och 

säkrings storlekar har tagits fram med hjälp av HSBs egna personal. 

Dimensionering och offertering av solcellsanläggningarna har gjorts av 

ett externt företag, Swedeenergy. 

Lönsamhetsberäkningar av insamlad data har gjorts av författaren själv.  
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2 Teori 
Under teoriavsnittet återfinns sådant som legat som grund för teoristu-

dien och annan information.  

2.1 Smarta Elnät 

För att förstå hur man kan utnyttja ett smart elnät måste man förstå vad 

det är för någonting och Europakommissionen definierar det smarta 

elnätet enligt följande: 

Smarta elnät är energinätverk som automatiskt kan övervaka 

energiflödet och anpassa sig till ändrat energibehov och efter-

frågan. När det kombineras med smarta elmätare når smarta 

elnät konsumenter och leverantörer med information om för-

brukningen i realtid. Med smarta elmätare kan konsumenter-

na anpassa – både tid och mängd – sin energianvändning till 

olika elpriser över hela dagen, genom denna styrning kom-

mer de att spara pengar genom att konsumera energi under 

perioder då energipriset är lågt. 

Smarta elnät kan också hjälpa till att på ett bättre sätt inte-

grera förnybar energi. Då solen inte skiner hela tiden och 

vinden inte blåser hela tiden kan man genom att kombinera 

information om energibehov med väderprognoser underlätta 

för nätoperatörerna att kunna integrera den förnybara ener-

gin i nätet och på så vis balansera nätet bättre. Smarta nät 

öppnar också upp möjligheterna för konsumenter som pro-

ducerar sin egen energi att svara på priser och sälja sitt över-

skott till nätet. (Europeiska kommisionen, 2018, författarens 

översättning) 

Man kan sätta upp ett smart elnät på olika sätt. Låt oss säga att det finns 

några föreningar med varierande möjligheter att äga en egen anlägg-

ning, några har goda förutsättningar (stora takytor med mycket sol) och 

några med små tak, många takdetaljer och liten tillgång till sol. Om 

dessa skulle gå ihop och skapa ett litet virtuellt kraftverk öppnar detta 

för att de skulle kunna köpa och sälja el sinsemellan. Man kan även 

utvidga detta exempel och tänka sig att dessa föreningar skulle kunna 

köpa en större anläggning som nödvändigtvis inte behöver befinna sig i 
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direkt närhet till någon av föreningarna. Denna anläggning skulle då 

föreningarna antigen kunna köpa sin el ifrån eller äga andelar i (alltså 

vara med och stå för en del av investeringskostnaden) de som äger 

andelar i anläggningen skulle då kunna få större avkastning eftersom 

dessa då är med och säljer el till abonnenterna.  

2.2 Användning av den egenproducerade elen 

Den egenproducerade elen kan användas inom fastigheten eller säljas ut 

på elnätet. De flesta elleverantörer förhandlar inte om inköpskostnaden 

för solelen utom erbjuder sig oftast till att bara köpa in solelen. 

(Solkollen, 2018) 

Med hjälp av ett smart elnät kan man utnyttja solcellsanläggningen på 

fler sätt än att förbruka elen själv och sälja det eventuella elöverskottet 

tillsammans med producerade elcertifikat. På marknaden idag finns 

olika typer av lagring som kan öka den ekonomiska vinningen, antingen 

installerar man ett batterilager eller lagrar elen i nätet. Lagringsmöjlig-

heten kommer att öka det egna utnyttjandet ytterligare, genom att spara 

den lagrade energimängden tills man har ett behov som överstiger 

produktionen. Har man låg förbrukning kan man då även välja att sälja 

den lagrade energin till nätet när elpriset är som högst och sedan köpa el 

när den är som billigast. Andra typer av lagring skulle kunna vara att 

lagra överskottet i de boendes elbilar (när de finns tillgängliga) och då 

”ta tillbaka” när man upplever elbrist. Det finns även ytterligare ett 

alternativ och det är att lagra den överproducerade elen i vattendammar 

för att sedan få tillbaka den energin under vinterhalvåret. 

2.3 Solceller 

De vanligaste solcellerna tillverkas med kristallint kisel, kisel är en typ 

av halvledare som leder ström bättre än isolatorer (exempelvis glas) 

men sämre än ledare av till exempel koppar och silver. En solcell består 

av två kiselplattor varav den ena plattan är N-dopad och den andra P-

dopad. Den N-dopade plattan har ett överskott på elektroner medan 

den P-dopade plattan har elektronhål, detta ger upphov till att över-

skotts elektroner vill röra sig från den N-dopade delen till den P-dopade 

delen. Genom att solen lyser på solcellens P-dopade sida slår solljusets 

fotoner loss elektronen och skickar tillbaka den till den N-dopade sidan. 

Detta ger upphov till en process där den negativa N-dopade sidan 

(överskott på elektroner) blir mer negativ och likaså den P-dopade sidan 
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fast mer positiv. Man kan nu ta tillvara på processen och tillåta den 

utföra ett arbete.  (Anders, 2016) 

2.4 Lagring 

Idag finns det främst två typer av lagring och dessa är lagring i nätet 

eller lagring i batterilager. Med lagring i nätet syftas det på att prosu-

menten (procument kan en konsument med ett visst överskott som kan 

konsumeras av andra kalla sig) levererar ut sitt överskott till nätet. Idag 

finns det bara ett företag som erbjuder lagring i nät (vattendammar) och 

det är Jämtkraft.  Med lagring i vattendammar skickas den producerade 

elen ut på nätet. Vilket i sin tur gör att Jämtkraft kan hålla sina reserver 

uppe och tömma de först till vintern. Enligt det avtal som man kan ingå 

med Jämtkraft går det att läsa att överskotts el som produceras under 

perioden 1 april – 30 september kommer portioneras ut under 1 oktober 

– 31 mars. Eventuell överskotts el som produceras under vinterhalvåret 

kommer att utbetalas till rådande spotpris på Nordpol -1,5 öre/kWh. För 

att man ska kunna ingå detta avtal som heter ”Dela vattnet” med 

Jämtkraft krävs det också att man är elhandelskund hos dem. För 

möjligheten att lagra överskottet hos Jämtkraft tar de ut en avgift om 20 

kr/månaden. (Jämtkraft, 2018) 

Det andra alternativet för lagring av den producerade elen är batterilag-

ring. Med batterilagring lagrar man överskottet av den producerade 

energin i batterier istället för i exempelvis vattendammar. Detta leder till 

högre självförsörjande grad under sommarhalvåret men skulle under 

vintern kunna användas genom att man köper el när den är som billig-

ast, exempelvis under natten och förbrukar den elen under dagen då 

den är dyrare. Alternativt att man använder batteriet som effektdäm-

pare under vinterhalvåret. (Nohrstedt, 2017) 

2.5 Regler för egenproducerad el idag och imorgon 

Vid uppförande av en ny solcellsanläggning kan det behövas ett bygg-

lov, behovet av bygglov varierar mellan kommuner och likaså kostna-

derna för bygglovet. För uppförande av solceller inom detaljplanerat 

område i sundsvalls kommun krävs det bygglov. På de fastigheter där 

möjligheterna för solcellsanläggning undersöks krävs ett bygglov vilket 

kostar omkring 3000 kr/byggnad. (Södergårds, 2018)  

Föreningar som bestämmer sig för att tillhandahålla laddstationer för 

elbilar kan välja att koppla dessa stationer till samma anslutningspunkt 
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som för fastigheten. Fördelen är att man slipper föra ut den egenprodu-

cerade strömmen på nätet till en separat anslutningspunkt vilket leder 

till att man slipper betala nätavgiften för överföringen. Detta är endast 

tillåtet att göra så länga man inte förbinder nätanslutningspunkter med 

ett internt nät.  (Jonasson, 2018) 

Idag får varken BRFer, företag eller privatpersoner använda sig av egna 

spänningsnät som kopplar samman fastigheter med två separata 

anslutningspunkter. (Jonasson, 2018) 

En solcellsanläggning med toppeffekt 255 kWp behöver inte betala full 

energiskatt på elen som tillverkas. Istället görs avdrag på skatten som 

gör att producenten betalar 0,5 öre/kWh producerad el. (Skatteverket, 

2018) 

Bostadsrättsföreningar som förbrukar mer el än de producerar behöver 

inte betala skatt på den del som säljs ut på nätet. (Skatteverket, u.å) 

Idag kan producenter av förnybar el införskaffa en elcertifikatmätare, 

det innebär att för varje producerad megawattimme (MWh) får man ett 

elcertifikat som man antingen kan använda själv eller sälja. Elanvän-

dare, i det här fallet bostadsrättsföreningarnas fastigheter som förbrukar 

mer än 60 MWh/år, är kvotpliktiga och år 2018 uppgick kvoten till 29,9 

procent. Det innebär att av 29,9 procent av de förbrukade MWh måste 

även ett elcertifikat köpas, man kan då även använda det elcertifikat 

man tillverkat själv  (Solelkommisionen, 2018). Kvotnivåerna för elcerti-

fikaten är fastställda till 2045  (Energimyndigheten, 2017) med avta-

gande kvotering från år från 2029.  (Energimyndigheten, 2017). Priserna 

på elcertifikaten har de senaste åren sjunkit, år 2018 noterades det lägsta 

priset på elcertifikaten sedan de infördes.  (SKM, 2003 - 2018) 

2.6 Ekonomi 

Tillsammans med smarta elnät finns det fler ekonomiska delar att 

beakta och därför blir den ekonomiska kalkylen större än med dagens 

elnätslösningar.  

Med dagens förutsättningar räknar man in återbetalningstiden genom 

att ta investeringskostnaden genom den energibesparing som uppstår i 

form av producerad el och eventuellt såld el.  
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3 Metod 
Det första som gjordes var att ta reda på hur fastigheterna är kopplade 

till elnätet. Efter att nätanslutningarna fastställts beslutades det vilken 

av anslutningarna som skulle få vara etapp ett (den mindre anläggning-

en) för BRF Rågen.  

När det bestämts vilka fastigheter som skulle undersökas gjordes 

platsbesök för att ta reda på mer om fastigheterna. Det som undersöktes 

var placering av eventuella takdetaljer, skuggning och fastighetssäk-

ringar för att kunna ta reda på om dessa behöver bytas för att klara 

högre effektuttag. Samtidigt begärdes offerter från eventuella leverantö-

rer som i sin tur behövde information om fastigheten. För att veta hur 

förbrukningen ser ut idag och hur den kommer att kunna förändras vid 

en eventuell solcells installation behövdes timvärden för förbrukningen, 

för det kontaktades elnätsägaren. Ritningar för hur byggnaderna ser ut 

har tillhandahållits av HSB själva.  

Fakta om hur smarta elnät skulle påverka installationen har gjorts med 

hjälp av litteraturstudier, eftersom kunskapen rent generellt inte är stor 

kring smarta elnät är det svårt att veta säkert vilken typ av inverkan 

dessa kommer att ha om några år. Lärare och böcker har varit största 

källan till information om dessa. Vad beträffar bygglov och uppförande 

av solceller har kommun och berörda myndigheter kontaktats för 

information.  

Alla beräkningar är gjorda i ett excel dokument och ligger med i rappor-

ten som bilaga A för den lilla anläggningen och som bilaga B för den 

stora anläggningen.  

Det har gjorts vissa antaganden genom arbetets gång. Priser på batterier 

har tagits av en artikel från NyTeknik 2017, batterilagret i fråga köptes 

in 2016 för 320 000 kr och med tanke på investeringens närhet i tiden till 

arbetet bedöms priset fortfarande vara aktuellt. Priset för vad en kWh el 

kostar har antagits utifrån offerterna, då det är mycket som kan påverka 

framtidens elpris har ett snittpris från offerterna granskats och bedömts 

vara rimligt över solcellsanläggningens livslängd. Livslängden på 

solcellerna har i sin tur en garanti på 25 år och därför är det ett rimligt 
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antagande att solcellerna håller några år efter det att garantitiden löpt ut 

varvid livslängden bedömts vara 30 år.  

Antalet batterilager har dimensionerats efter det första årets uppskat-

tade överproduktion för att kunna ta tillvara på allt överskott. För att 

förlänga livslängden på batterilagren har de dessutom dimensionerats 

för att belastas till högst 70 procent. 

Effektpriset har inhämtats från nuvarande nätägare, Sundsvalls Elnät. 

Kalkylräntan som använts för nuvärdesberäkningen är satt av HSB till 

2,5 %. 

Toppeffekter och annan teknisk data för solcellsanläggningarna är tagna 

från leverantören. 
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4 Resultat 
Som i föregående del så kan man välja när man vill köpa in och sälja. 

Resultatdelen kommer att ta upp försäljningsmöjligheter där man bland 

annat tittar på försäljning till medlemmarna. Hur påverkas inköpet av el 

vid en solcellsanläggning? Hur bra villkor har jag? Ändras de i framti-

den?  

Vid beräkning av såld och inköpt el har ett snittpris baserat på anlägg-

ningens livslängd använts. Priserna är baserade utifrån de offerter som 

har tagits in för bearbetning av resultat. Då det är många faktorer som 

kan påverka elpriset har ett snittpris utifrån offerterna granskats och 

bedömts vara rimligt. Priset för såld el ut på nätet har antagits vara 0,94 

kr/kWh medan den inköpta elen bedömts ha ett pris på 1,5 kr/kWh. 

4.1 Solcellsanläggningarna 

I projektet har tre olika lösningar tagits fram, det första fallet är två 

anläggningar som monteras på två tak i BRF Rågen, denna anläggning 

är tänkt att monteras på adresserna Nackstavägen 34 och 36. Varför 

dessa adresser valts är för att dessa är närmast placerade parkeringshu-

sen och dessutom är det en av de mindre installationer som går att göra 

som en etapp per nätanslutningspunkt. Närheten till parkeringshusen är 

viktig då det är tänkt att vid en installation av solceller på en av anslut-

ningspunkterna slipper man skicka strömmen mellan två anslutnings-

punkter. Detta innebär att elbilsladdarna kan kopplas direkt till husets 

anslutningspunkt och därför slippa elnätsavgifter på den egen produce-

rade elen.  

Det andra fallet som togs fram var en anläggning per tak i BRF Rågen 

vilket skulle resultera i 14 anläggningar. Nedan visar Figur 2 en över-

siktlig bild av området och vilka fastigheter som delar anslutningspunkt 

till nätet.  
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Figur 2 BRF Rågens Elnätsanslutningar 

Byggnaderna inringat med orange är Nackstavägen 28 – 32, rött är 

Nackstavägen 34 – 36, vitt är Nackstavägen 38 – 40, grönt är Nackstavä-

gen 42 – 48, blått är Nackstavägen 50 – 54.  

Fastigheten som är inringad med rött är den första etappen, alternativt 

den minsta rekommenderade anläggningen.  

För att kunna beräkna lönsamheten på de olika förslagen hämtades 

timvärden över förbrukningen för varje fastighet från elnätsägaren 

Sundsvallselnät. Dessa timvärden omvandlades sedan till grafer över 

effektbehovet och energiförbrukningen (se Bilaga A – B), därefter kunde 

de utvärderas tillsammans med teknisk data för solcellsanläggningen 

från offerterna. Utifrån det kunde sedan ekonomiska beräkningar 

genomföras för att se hur de olika lösningarna skulle prestera mot 

varandra. Se beräkningar för lilla anläggningen i bilaga C och i bilaga D 

för stora anläggningen. 
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4.1.1 Alternativ för BRF Rågen 

Det har tagits fram två förslag på anläggning för BRF Rågen och nedan 

redogörs de tekniska och ekonomiska skillnaderna mellan den lilla och 

stora anläggningen i Tabell 1. 

 Lilla anläggningen Stora anläggningen 

Genererande yta 390 m² 2 700 m² 

Toppeffekt 64 kWp 440 kWp 

Genererade kWh år 1 55 500 kWh 380 000 kWh 

Inmatade kWh till 

nätet år 1 

4 300 kWh 25 500 kWh 

Investeringskostnad 

(utan bidrag) 

1 200 000 kr 6 300 000 kr 

Investeringskostnad 

(med bidrag) 

860 000 kr 4 400 000 kr 

Kostnad per installe-

rad kW (utan bidrag) 

19 000 kr 14 300 kr 

Kostnad per installe-

rad kW (med Bidrag) 

13 300 kr 10 000 kr 

Tabell 1: Redogör de tekniska och ekonomiska skillnaderna mellan den lilla och 

stora anläggningen för BRF Rågen 

4.2 Användning av den egenproducerade elen 

Förtjänsten för alternativen har beräknats på följande vis: de produce-

rade kilowattimmar som föreningen antas kunna förbruka själva 

multiplicerat med det genomsnittliga elpriset över livslängden för 

solcellerna adderat med förtjänsten av överskottet som kan säljas 

adderat med kostnaden mellan den nya toppeffekten och den gamla.  

Återbetalningstiden för alternativen beräknades genom att ta förtjänsten 

genom investeringskostnaden.  

Kalkylräntan som HSB valt att använda för investeringen är 2,5 procent. 
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Nuvärdet har beräknats enligt följande: 

         (           )            
  (              )          

            
 

Nedan visar Diagram 1 och Diagram 2 nuvärdet för investeringen för de 

olika lösningarna. Därefter följer Tabell 2 och Tabell 3 som även visar 

återbetalningstid och den årliga förtjänsten av lösningarna tillsammans 

med nuvärdet.  

Beräkningarna till alternativen har gjorts i ett excel dokument och finns 

med som bilaga C och D. 
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Diagram 1: Nuvärdet för lilla anläggningen på BRF Rågen 

 

Diagram 2: Nuvärdet för stora anläggningen på BRF Rågen 

 

Rågen, lilla Återbetalningstid Förtjänst/år       Nuvärde 

 -   kr

 100 000 kr

 200 000 kr

 300 000 kr

 400 000 kr

 500 000 kr

 600 000 kr

 700 000 kr

 800 000 kr

 900 000 kr

N
u

vä
rd

e
 

Rågen, lilla anläggningen 

 -   kr

 1 000 000 kr

 2 000 000 kr

 3 000 000 kr

 4 000 000 kr

 5 000 000 kr

 6 000 000 kr

 7 000 000 kr

 8 000 000 kr

N
u

vä
rd

e
 

Rågen, stora anläggningen 
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anläggningen [år] [tkr] [tkr] 

Solceller med 

försäljning 

11,7 73 680 

Elbilar med 

solceller 

11,8 73 670 

Lagring i nätet 11,1 77 760 

Lagring i batterier 18,4 81 210 

Sälja till medlem-

mar 

11,2 77 750 

Tabell 2, Avkastning, återbetalningstid och nuvärde för lilla solcellsanlägginngen 

 

Rågen, stora 

anläggningen 

Återbetalningstid 

[år] 

Förtjänst/år       

[tkr] 

Nuvärde 

[tkr] 

Solceller med 

försäljning 

8,7 500 6 150 

Elbilar med 

solceller 

8,8 500 6 000 

Lagring i nätet 8,3 530 6 680 

Lagring i batterier 13,9 590 4 170 

Sälja till medlem-

mar 

8,4 520 6 550 

Tabell 3, Avkastning, återbetalningstid och nuvärde för stora solcellsanlägginngen 

 

 

4.2.1 Förväntad elproduktion och maximal effekt 

Föreningen kan antingen välja att installera en mindre anläggning eller 

en stor anläggning, nedan följer skillnaderna i effekt och producerad el 
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för en mindre anläggning samt för en stor anläggning med solceller på 

varje tak. 

Väljer BRF Rågen att göra en mindre installation på Nackstavägen 34 

och 36 som skulle motsvara en mindre etapp som delar anslutnings-

punkt till elnätet, skulle den anläggningen ha en beräknad toppeffekt på 

64 kWp och kunna producera ca 55 500 kWh/år. Skulle BRF Rågen 

däremot välja att göra en stor anläggning med solceller på varje tak utan 

etapper kommer de samlade anläggningarna att ha en gemensam 

toppeffekt på 440 kWp och kunna producera ca 379 000 kWh/år. 

4.2.2 Vad händer om fler skaffar elbilar? 

I det fall 20 procent av de boende skulle skaffa elbilar inom loppet av 

fem år och man därför förser 20 procent av bilplatserna med laddstol-

par. De flesta leasingavtal sträcker sig över tre år och därför är det 

rimligt att tänka sig att gemene man byter sin egen bil efter fem år. De 

flesta kommer inte att byta till en elbil men eftersom ingen vet hur 

marknaden kommer förändras med eventuella prisras och subventioner 

är det ett rimligt antagande. För BRF rågen som har 505 bilplatser 

(inklusive garage) innebär det att 101 platser skulle behöva förses med 

en elbilsladdare. Eftersom det finns flera typer av laddare och man kan 

tänka sig att de flesta kan tänka sig att ladda över lite längre tid i när-

heten av där man bor väljs därför inte en snabbladdare med hög effekt 

(50 kW eller mer) utan en med lite lägre effekt. Därför väljs en laddare 

med en effekt på 11 kW som har kapacitet att ladda elbilen full på 

mindre än 7 timmar. Detta innebär att om alla 101 bilägare skulle ladda 

sina bilar samtidigt skulle effekten för detta uppgå till ca 1100 kW. I en 

artikel i NyTeknik (Kristensson, 2018) skriver Kristensson att det är mer 

troligt att högst 40 procent av bilarna kommer laddas samtidigt och 

detta då utan smart styrning av laddningen. Därför är det mest sanno-

likt att man når en toppeffekt på ca 440 kW. Detta att jämföra med 

anläggningens toppeffekt på 64 kWp för den lilla anläggningen respek-

tive 440 kWp för den stora anläggningen.  

De senaste fem åren har svenskar kört i genomsnitt 1220 mil/år 

(Trafikanalys, 2013-2017), det vill säga 100 mil/månad. Utgår man från 

att en elbil har en räckvidd på ungefär 35 mil/laddning (Nissan, 2018), 

(Renault, 2018) kommer elbilsägarna i föreningen att behöva ladda 

bilarna tre gånger i månaden. Utgår man från att det är en vanlig elbil 
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med en batterikapacitet på 40 kWh kommer elförbrukningen att öka 

med 48 500 kWh/år för BRF Rågen. 

Vid installation av en solcellsanläggning hos BRF Rågen kommer det 

nya eleffektuttaget att leda till en ny effekttopp.  

En säsong sträcker sig från mars till och med september. Kostnaden för 

effekten har tagits per säsong då anläggningen inte producerar nämn-

värd mängd energi under vinterhalvåret och därmed inte kan sänka 

fastighetens toppeffekt. Nedan visar Tabell 4 teknisk data och bespa-

ringar över elbilsscenariot. 

 

 Lilla anläggningen  Stora anläggningen 

Ny effekttopp 438 kW 445 kW 

Elbilarnas elenergibe-

hov 

48 500 kW 48 500 kW 

Elbilarnas energikost-

nadsökning 

73 000 kr 73 000 kr 

Kostnadsökning 

effektbehov 

80 000 kr/säsong 117 000 kr/säsong 

Energiförbrukning med 

elbilar och solceller 

338 000 kWh 1 700 000 kWh 

Total energikostnad/år 

med solceller 

575 000 kr/år 2 700 000 kr 

Genomsnittlig ekono-

misk besparing/år 

73 000 kr 500 000 kr 

Genomsnittlig årlig 

förtjänst av såld el 

1 800 kr 11 000 kr 

Kostnadsökning utan 

anläggning 

140 000 kr 145 000 kr 
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Tabell 4, Teknisk och ekonomisk jämförelse mellan den lilla och stora 

anläggningen för BRF Rågen 

4.2.3 Nätlagring 

För den första etappen i BRF Rågen finns ett överskott på 1 900 kWh 

som kan lagras i nätet, resten är beräknat att förbrukas i föreningen 

själv. För att lagra överskottet tillkommer en kostnad på 20 kr per 

månad vilket ger en total kostnad på 240 kr per år. Värdet på den 

lagrade elen kommer uppgå till ett värde av ca 2 900 kr. Den totala 

förtjänsten av solceller och lagring i nätet kommer uppgå till ca 77 000 kr 

och ge en återbetalningstid på ungefär 11 år.  

Finns solceller på alla taken i föreningen kommer överskottet som kan 

lagras att öka till ca 11 500 kWh per år, detta kommer motsvara ca 

17 000 kr. Den årliga lagringsavgiften kommer att förbli 240 kr per år. 

Den totala förtjänsten kommer att bli ca 528 000 kr per år och ge en 

återbetalningstid på ca 8,3 år.  

4.2.4 Batterilagring 

Väljer BRF Rågen att i samband med första etappen installera ett batteri-

lager kommer de att behöva två stycken med kapacitet på 48 kWh 

vardera. Enligt en artikel i Ny Teknik har Fastighetsbolaget Vasakronan 

testat ett batterilager av den storleken men upptäckt att de endast kunde 

ta tillvara på 2000 kWh av överskottsenergin. (Nohrstedt, 2017) Batteri-

lagret utnyttjas till ungefär 70 procent för att inte slita ut batterierna. 

Tidigare i rapporten står det att läsa att solcellerna ger ett genomsnittligt 

överskott på ca 1 900 kWh per år, det skulle betyda att ett batterilager 

vore tillräckligt. Men då solcellerna producerar drygt dubbelt så mycket 

energi när de är nya än årliga genomsnittet innebär det att två batterila-

ger behövs för att kunna ta tillvara på hela överskottet. Investerings-

kostnaden för solceller med bidrag och två batterilager kommer uppgå 

till ca 1,5 MSEK, 855 000 kr för anläggningen och 320 000 kr för varje 

batterilagerstation (det är vad Vasakronan betalade för sitt batterilager) 

(Nohrstedt, 2017) . Värdet på den lagrade elen kommer att variera dels 

efter elpriset men även eftersom man med batterilagret kommer kunna 

sänka toppeffekten. Under produktions säsong förväntas man med hjälp 

av batterilagrets kapacitet på totalt 64 kW kunna sänka effekttoppen på 

sex timmar med i genomsnitt 11 kW. Den nya effekt toppen under 

vintersäsongen beräknas bli 41 kW mot för tidigare 52 kW och under 

sommar säsongen 37 kW mot tidigare 48 kW. Den totala förtjänsten av 
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en lösning med solceller och batteri lager förväntas uppgå till 81 500 kr 

och ha en återbetalningstid på 18,4 år.  

Med en solcellsanläggning på alla tak i BRF Rågen kommer det första 

året finnas ett överskott på ungefär 24 000 kWh. För att kunna lagra all 

den energin krävs det att föreningen även investerar i totalt 12 batteri-

stationer, tillsammans med solcellsanläggningen kommer det att kosta 

8,2 MSEK. Batterierna har beräknats kunna dämpa föreningens toppef-

fekt med ca 64 kW, under vintersäsongen kommer toppeffekten att ligga 

på ungefär 300 kW istället för 370 kW och under sommarsäsongen 

ungefär 250 kW istället för 310 kW. Effekttopparna både för vinter och 

sommarsäsong för BRF Rågen är mellan klockslagen 17:00 och 22:00 (6 

timmar). Kostnadsmässigt är det en sänkning från ca 110 000 kr/år till ca 

48 000 kr/år, vilket ger 62 000 kr/år i sänkta effektkostnader. Total 

förtjänst av lösningen blir 592 000 kr/år och det ger en återbetalningstid 

på 13,9 år.  

Eftersom varje lösning har betraktats enskilt har därför ingen beräk-

nings gjorts på hur mycket effekttopparna vid ett elbilsscenario skulle 

kunna sänkas med ett batterilager.   

Effektdämpningen som batterierna väntas kunna bidra med har beräk-

nats efter att effekttoppen identifierats. Effekttoppen har bedömts ligga 

mellan 17:00 och 22:00 (6 timmar) och därmed har den genomsnittliga 

effektdämpningen mellan dessa tidpunkter beräknats vara batterilagrets 

kapacitet dividerat med tiden för effekttoppen. 

Effekttopparna som batterilagren kommer kunna sänka finns tillgäng-

liga som bilaga A för lilla anläggningen respektive bilaga B för stora 

föreningen.  

4.2.5 Sälja el till medlemmarna 

Investerings kostnaden kommer att vara 855 000 kr för solcellerna och 

man förväntas få ett överskott på ca 1 900 som inte kan säljas till med-

lemmarna. Vinsten på överskottet beräknas bli ca 1 800 kr. Effektkost-

naderna beräknas vara desamma som för lagring i nätet. Priset som man 

säljer elen för till medlemmarna är detsamma som nätpriset. Det vill 

säga snittpriset som föreningen får betala för elen över solcellernas 

livslängd vilket är 1,5 kr/kWh. Förtjänsten av denna lösning kommer att 

bli ca 76 500 kr/år och ge en återbetalningstid på 11 år.  
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Med solceller på alla tak i BRF Rågen kommer kostnaden för installat-

ionen vara 4,4 MSEK med ett genomsnittligt överskott på 11 400 kWh 

som föreningen kan sälja till elnätet. Detta genererar en vinst på ca 

10 700 kr/år. Effektkostnaderna beräknas vara desamma som för lagring 

i nätet. Förtjänsten av denna lösning kommer att bli ca 523 000 kr/år och 

ge en återbetalningstid på 8,4 år.  
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5 Diskussion 
Som det går att läsa tidigare under resultatavsnittet finns det flera 

alternativ för den egenproducerade energin där de ger olika ekono-

miska utfall. En ekonomisk nytta som man får av att installera solceller 

är det sänkta effektbehovet, fastigheter med effektabonnemang betalar 

elen utifrån den högsta effekten för månaden (kan variera mellan 

elnätsägare) och detta kan leda till onödigt höga fakturor. Men med 

hjälp utav solceller kan man sänka effekttopparna som det går att läsa 

om tidigare under resultat avsnittet. Med ett smart elnät kan BRFarna 

agera elleverantör, med det menas att föreningen köper och säljer all el 

till medlemmarna. Detta går att läsa under resultatavsnitt 4.2.5 Sälja el 

till medlemmarna. Med denna lösning skulle alltså föreningen kunna 

styra över den egenproducerade elen på ett annat sätt, då de kan 

bestämma hur mycket elen är värd och vad medlemmarna ska betala för 

den. Med denna lösning kan en upphandling av årsförbrukningen för el 

göras. Därefter kan föreningen styra elpriset för medlemmarna och med 

lösningen kan man tänka sig främja olika typer av förbrukarbeteenden 

till skillnad från de andra alternativen.  

5.1 Smarta elnät 

Smarta elnät är vid skrivande stund något som är nytt och har därför 

inte hunnit utvärderas i någon större utsträckning. Den information som 

bearbetats om smarta elnät har visat på flera förenklingar av hur kon-

sumenter i framtiden kommer att kunna sälja och köpa el mellan 

varandra. Idag fungerar det inte lika enkelt som det beskrivs i den 

litteratur som bearbetats i detta examensarbete. Att man i framtiden 

kommer kunna utnyttja elnätet effektivare än vad man gör idag, med 

olika typer av styrning och fler aktörer i form av privatpersoner verkar 

troligt.   

5.2 Solcellsanläggningarna 

Vid framtagning av solcellsanläggningen bestämdes det ganska omgå-

ende att en extern part, i det här fallet Swedeenergy behöver göra 

beräkningar på hur stor den skulle kunna vara, vilka hinder som finns i 

form av exempelvis skuggor. Den mest konkreta skillnaden i kostnader 

dyker upp när man tittar på vad en anläggning skulle kosta i BRF Rågen 
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mot för vad en anläggning per anslutningspunkt skulle kosta. Det som 

är intressant är att se hur mycket kortare återbetalningstiden blir.  

5.3 Användning av den egenproducerade elen 

Det man ser är att det finns flera områden där man kan utnyttja den 

egenproducerade elen men tittar man på varje alternativ för sig skiljer 

det inte speciellt mycket i hur mycket man får tillbaka. Men det alterna-

tiv som sticker ut mest är det med batterilagring, man får tillbaka en 

ansenlig mängd kapital där jämfört med de andra alternativen. En 

annan sak som sticker ut med batterilagring är att det är det ända 

alternativet som möjliggör en sänkning av toppeffekten. Det som gör 

det hela intressant är att det är det alternativet som är minst troligt att 

någon förening kommer att välja, det blir för dyrt med batterierna. 

Därför skulle en kombination tillsammans med elbilar vara det mest 

optimala. Tillsammans med elbilar skulle föreningen kunna lagra 

överskottet i dessa och vid behov kunna ladda ur en del av den lagrade 

energin. Exakt hur en sådan lösning skulle se ut har inte tagits fram i 

detta examensarbete då en sådan studie skulle bli alldeles för stor, det är 

dessutom svårt att visa på de ekonomiska fördelarna och hur man ska ta 

betalt alternativt betala för lösningen (mellan förening och bilägare).  

5.4 Vilka regler som gäller idag 

De regler som finns idag kommer förmodligen att bytas ut till nya och 

mer samhällsanpassade än dagens, de kommer förmodligen även att 

vara mer anpassade till de nya utnyttjarna, mer anpassade till de som 

köper och säljer el på en icke företagsam nivå. Idag finns det beslutat att 

elcertifikatsystemet med kvotering kommer användas till 2045. Certifi-

katsystemet kommer att vara aktivt under nästan hela livslängden på 

anläggningarna, kvoteringarna av elcertifikaten kommer att avta från år 

2029 vilket kan misstänkas ge en oviss marknad inför framtiden och 

som i sin tur kommer leda till en osäkerhet i hur lönsamt det kommer 

att vara att investera i en elcertifikatmätare.  

5.5 Ekonomisk nytta 

Den ekonomiska nyttan av solceller hos de föreningar som undersökts i 

detta examensarbete kommer bestå av främst sänkta energikostnader. 

Försäljning av den egenproducerade elen kommer bara utgöra en liten 

del av den totala förtjänsten och dessutom kommer den succesivt avta 

med tiden. De andra alternativen eller lösningarna synliggör andra 

delar som skulle påverkas positivt av en solcellsanläggning. Den bästa 
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lösningen som kan dras av resultatet antas ändå vara en kombination 

där man sparar överskottet i elbilarna. Man framtids säkrar även 

föreningen mot högre elpriser och andra förändringar på energimark-

naden.  
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6  Slutsatser 
Studien visar att batterilager ger den största förtjänsten men har längst 

återbetalningstid. Ser man dessutom till nuvärdeskalkylen kommen en 

batterilagerlösning att generera en betydligt lägre ekonomisk vinst. En 

kombination med elbilar som lagringsmöjlighet skulle ge ett betydligt 

bättre resultat. Man slipper dels upplåta yta åt ett batterilager och dels 

slipper man den dyra investeringskostnaden för batterierna. En annan 

slutsats man kan dra av examensarbetet är att det krävs mycket tid för 

att ta fram ett användbart resultat, det är många faktorer som måste 

bearbetas och tas med. Den mesta tiden går åt till att ta reda på vilka 

lagar och regler som gäller och vad man får göra och inte med den el 

man producerar själv. 

Det har varit intressant att kolla på de olika alternativen och hur se hur 

de påverkar varandra och framtiden. 
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