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Abstract 

For some time, HFAB has had plans on installing solar cells on the roofs of their property 

stock. However, the main part of the company’s resources have instead been directed towards 

expanding the property stock through building of new housing within the municipality. 

Calculations were done on buildings with a high building electricity demand. The size of 

potential solar cell plants and their energy exchange were simulated using the computer 

program Polysun. Economic profitability was calculated using Microsoft excel. Each chosen 

property was simulated by two scenarios. In the first scenario the solar cell plant was made as 

big as possible. In the second scenario the size of the plant was dimensioned with 

consideration of the demand for electricity for the property. The results show that many of the 

chosen properties can make direct use of a high amount of the energy from an installed solar 

cell plant, and several of these plants can become economically profitable from a life-cycle 

perspective. Three factors were identified to have a strong influence on the economic 

profitability of the solar cell plants: investment cost, calculation interest and how much of the 

energy can be used directly in the building. 

  



 
 

Sammanfattning 

HFAB har sedan en tid haft planer på att installera solceller på taken i sitt fastighetsbestånd. 

Huvuddelen av företagets resurser har dock riktats mot att expandera fastighetsbeståndet 

genom nybygge i kommunen. Beräkningar har utförts på fastigheter som har ett högt behov 

av fastighetsel. Storleken på möjliga solcellsinstallationer och deras energiutbyte simulerades 

med hjälp av datorprogrammet Polysun. Ekonomisk lönsamhet beräknades med Microsoft 

excel. Varje vald fastighet simulerades utifrån två scenarier. I det första scenariot gjordes 

solcellsinstallationen så stor som möjligt. I det andra scenariot dimensionerades 

installationens storlek med hänsyn till fastighetens elbehov. Resultaten visar på att många av 

de valda fastigheterna kan få en hög andel egenanvänd elenergi från en solcellsinstallation, 

samt att dessa installationer kan bli ekonomiskt lönsamma ur ett livs-cykelperspetiv. Tre 

faktorer identifierades ha stark påverkan på solcellsinstallationernas ekonomiska lönsamhet: 

investeringskostnaden, kalkylräntan och avsättningen. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

HFAB är ett bostadsföretag som är helt ägt av Halmstad kommun. Företaget har varit 

verksamt sedan år 1942. HFAB äger idag ca 10 000 hyresrätter och 300 lokaler utspridda 

över hela kommunen (HFAB, 2017). I samband med ett möte med Ulf Johansson, energi- och 

vvs-samordnare på HFAB, framkom det att HFAB sedan en tid tillbaka har haft planer på att 

installera solceller på sina fastighetstak i syfte att minska deras behov av inköpt el från elnätet 

och samtidigt erhålla elektrisk energi på ett klimatvänligt sätt. HFAB har redan installerat 

solceller på en del av sina fastigheter tidigare. Bland dessa fastigheter är studentlägenheterna 

nära Halmstad högskola samt plusenergihuset i Harplinge. HFAB har som målsättning att 

ständigt vara i framkant när det gäller hållbart byggande, effektivisering av befintliga 

fastigheter och användning av miljövänlig energi. Därför vill HFAB utmärka sig med stora 

solcellsanläggningar som kan försörja deras fastigheter samt visa för allmänheten att denna 

lösning är hållbar. Planer på att installera solceller på flera av deras fastighetstak har dock fått 

vänta, då HFAB för tillfället koncentrerar huvuddelen av sina resurser på att expandera sitt 

fastighetsbestånd genom nybygge (Johansson, 2018). 

Detta arbete syftar till att undersöka vilka av HFAB:s fastigheter där det vore lämpligt ur 

energisynpunkt att installera solceller med hänsyn till fastigheternas elbehov och tillgängliga 

takytor. Den ekonomiska lönsamheten på dessa installationer kommer också att undersökas 

för att ge en uppfattning om hur lämpliga dessa installationer vore ur ett ekonomiskt 

perspektiv. Simuleringarna kommer att utformas utifrån 

1.2 Problembeskrivning och problemformulering 

Problemformuleringen för detta arbete kan sammanfattas i dessa frågor: 

Hur mycket energi kan utvinnas genom att installera solceller på HFAB:s fastighetstak? 

Hur stora kan dessa anläggningar göras och ändå vara lönsamma ur ett livscykel-perspektiv? 

1.3 Mål och syfte 

Detta arbete har två syften. Det första är att identifiera fastigheter i HFAB:s bestånd där det 

vore lämpligt, ur energisynpunkt, att installera solceller på taken. Det andra är att ta reda på 

hur stora dessa installationer kan vara och samtidigt uppnå ekonomisk lönsamhet för dem ur 

ett livscykel-perspektiv.  

1.4 Avgränsning 

I detta arbete kommer enbart existerande fastigheter i HFAB:s bestånd att undersökas. Det 

innebär att endast de fastigheter som HFAB har registrerade i sitt bestånd till och med den 

15:e januari 2018 omfattas av arbetet. Av denna anledning exkluderas fastigheter som är 

färdigställda efter den 15:e januari 2018 eller fortfarande är under konstruktion.  
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Den enda last som kommer att undersökas av fastigheternas energibehov är fastighetselen.  

Det enda undantaget i denna avgränsning är HFAB:s eget huvudkontor (Fredrik Strömsgatan 

6), eftersom både fastighetsel och verksamhetsel räknas samman i byggnadens energistatistik.  

Att undersöka hela HFAB:s fastighetsbestånd skulle vara för omfattande. Därför undersöks 

endast fastigheter som har ett högt behov av fastighetsel. Energistatistiken i HFAB:s 

fastighetsbestånd används som beslutsunderlag för vilka fastigheter som omfattas av 

undersökningen. Vid simuleringarna för energiutbyte från solceller kommer fastighetstakens 

lutning och avvikelse från söder också att gälla för projekterade solceller för respektive 

fastighet. De ekonomiska kalkylerna baseras på siffror för år 2018 (Johansson, 2018). Detta 

är särskilt viktigt vid bestämmande av elpriserna vid inköp respektive försäljning på elnätet. 

Simuleringarna för solcellsinstallationer på fastigheterna kommer endast att omfatta 

anläggningar som är kopplade till befintligt elnät. Det innebär att inga simuleringar kommer 

att inkludera energilagring. 

1.5 Nomenklatur 

● Märkeffekt: Den högsta effekt som en elektrisk komponent är byggd för att uppnå 

eller avge (i detta fall en solcellsmodul). Denna term har samma betydelse som 

termen toppeffekt. 

● Utbyte: Den mängd elektrisk energi som genereras av en solcellsmodul i drift. 

● Avsättning: Elektrisk energi från en solcell som används direkt i den byggnad som 

den är installerad på. Synonymt med termen egenkonsumtion. 

● Livscykel-perspektiv: Ett perspektiv där man ser på en anläggnings potential under 

hela livslängden. Detta perspektiv används i många sammanhang, som bedömning av 

ekonomisk lönsamhet och påverkan på miljön. 

● Investeringskostnad: Det ekonomiska belopp som behövs för att installera en 

solcellsanläggning. Uttrycks ofta som kostnad per installerad kilowatt toppeffekt 

(kWp). 

● LCOE: Förkortning på uttrycket ”Levelized cost of electricity”, livscykelkostnad för 

elektricitet. 

2. Metod 

2.1 Analysering av energistatistik 

Arbetet började med att analysera energistatistik på behoven av fastighetsel i HFAB:s 

bestånd. Statistiken erhölls från Ulf Johansson, kontaktpersonen på HFAB (Johansson, 2018). 

Elbehoven angavs tomtvis. De fastigheterna med högst elbehov per m2 valdes att 

inkluderades i arbetet.  

2.2 Mätning av takarea 

Mätning av takens storlek bestämdes med hjälp av fasad- och sektionsritningar som erhölls 

från HFAB (Johannson 2018). För att få en användbar skalfaktor för längdmätningar, gjordes 

en jämförelse i respektive fastighets sektionsritning mellan angivna höjder i en våning och 
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motsvarande sträcka mätt med det inbyggda mätverktyget i programmet Adobe Acrobat 

Reader DC. Det storleksförhållande som erhölls användes som skalfaktor. Även takens bredd 

och djup mättes med hjälp av Adobes mätverktyg. Det uppmätta värdet multiplicerades med 

skalfaktorn (angiven våningshöjd [m]/uppmätt höjd [mm]).  

2.3 Mätning av lutningen 

Lutningen på fastighetens tak angavs på vissa av fastighetsritningarna. I de fall då taklutning 

inte angavs direkt på ritningen, beräknades den enligt följande metod: α = cos-1(D/d) 

där α är takets lutning, D är det uppmätta takdjupet och d är takets djup om det ses rakt 

ovanifrån. Mått för D och d bestämdes genom mätning på ritningen med det inbyggda 

mätverktyget i programmet Adobe Acrobat Reader DC. Alla taklutningar mättes och angavs i 

grader. 

2.4 Polysuns funktion 

Beräkningar för hur mycket elenergi som solcellerna bidrar med simulerades i programmet 

Polysun. Polysun är ett datorprogram för simulering av solcellsanläggningar. Förutom 

solceller kan Polysun även användas för att simulera anläggningar för solfångare inklusive 

ackumulatortank.  

 

Samtliga fastigheter simulerades i två scenarier. I det första scenariot, kallat max-scenariot, 

gjordes solcells-installationen så stor som möjligt med hänsyn till den uppmätta takarean. I 

det andra scenariot, kallat mini-scenariot, dimensionerades solcells-installationen efter 

fastighetens årliga konsumtion av fastighetsel. Undantaget var om max-scenariots installation 

uppnådde lönsamhet i dess ekonomiska kalkyl. 

2.4.1 Val av plats 

Det första steget är val av plats. Polysun har en inbyggd världskarta med data om 

solstrålningens intensitet på den valda platsen samt solens bana över horisonten under årets 

gång. Geografisk plats anges ortsvis. 

2.4.2 Val av modell 

Polysun kan simulera utbytet för flera olika sorters solkraftanläggningar. Förutom solel kan 

programmet också simulera för solvärme, värmepump och kylmaskin. För detta arbete valdes 

modell 50a, som är solcellsanläggning med inkoppling till befintligt elnät. 

2.4.3 Installationens design  

Detta steg består av flera flikar som går att växla mellan. I dessa flikar bestämmer man  

 

● Vilket sorts nät som solcellsanläggningen kopplas upp till (om man väljer en sådan 

anläggning). 

● Vilken sorts solcell som man vill installera (kan väljas i en katalog). 

● Storleken på solcellernas installationsyta. 
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● Takets lutning 

● Orientering i förhållande till söder. 

● Temperaturintervall som solcellerna ska tåla. 

● Storleken på installationens växelriktare. 

● Storleken på installationens effektförluster. 

● Konsumentens lastprofil. Det går att välja mellan 0 till 10 lastprofiler för 

simuleringen, samt årlig konsumtion för respektive lastprofil. 

 

Det finns alltid möjlighet att förhandsgranska inlagd data i simuleringen innan den startas. 

Detta är lämpligt om det till exempel behöver säkerställas att invertern är rätt dimensionerad 

för att kunna hantera strömmen från installationen. 

2.4.4 Presentation av resultat  

Polysun startar simuleringen genom att användaren väljer “Acceptera” under fliken 

“Elektriska konsumenter”. I fliken “Resultat” kan flera olika sorters resultat tas fram, 

beroende på vad som önskas. Resultatöversikt visas alltid automatiskt när simuleringen är 

klar och kan också ses bland resultaten vid senare tillfällen. Denna resultatöversikt visar 

(förutsatt att man valde en modell med uppkoppling till elnätet): 

● Förväntat utbyte av energi under det första året. 

● Egenkonsumtion på årsbasis. 

● Hur mycket elenergi som förväntas matas ut på nätet. 

● Hur mycket elenergi som tas in från nätet. 

● Total användning av elenergi och/eller av bränsle. 

● Total strömförbrukning. 

Resultaten visas månadsvis. Parametrar i en simulering kan ändras om så önskas. Förändring 

av en parameter utförs genom att dubbelklicka på en av bilderna jämte listan på angivna 

parametrar. Om t ex bilden med solcellsmodulen dubbelklickas, finns möjlighet att ändra 

antalet moduler i simuleringen. Resultaten uppdateras automatiskt i takt med att parametrarna 

förändras. Alla solcellsprojekteringar räknades med variant 50a, vilket innebär endast 

solceller med växelriktare och koppling till befintligt elnät. Inga batterier eller 

laddningsregulatorer inkluderas i denna modell. Eventuella överskott av genererad elenergi 

räknas därför som att det matas ut på nätet för att utgöra en intäkt för eventuell installation. 

Den solcell som valdes för samtliga simuleringar är modellen PV Mono 300. Den har en yta 

på ca 1,7 m2 och en märkeffekt på 300 W per modul.  

 

För Kaptenen 5 beräknades energibehovet endast för de byggnader där solceller projekteras 

(sektion A - C samt den del av sektion D som är riktad mot söder). Energibehovet för 

respektive byggnad beräknades genom att kvarterets behov av fastighetsel delades med 

antalet byggnader. Lastprofilernas elbehov vid beräkningen på detta kvarter bestämdes sedan 

via antalet byggnader där solceller projekteras.  
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2.5 Beräkning av ekonomiska kalkyler 

En ekonomisk kalkyl gjordes för varje simulerad solcellsinstallation. Följande nyckeltal 

användes i de ekonomiska kalkylerna (Johansson, 2018): 

 

● Investeringskostnad: 2300 kr, exkl. moms / m2 solcell. I denna kostnad ingår 

arbetskostnader, solceller, inverter, kablar, eventuell bygglovskostnad samt övriga 

omkostnader vid installationen. 

● Kalkylränta: 5 % 

● Ekonomisk livslängd: 25 år 

● Ekonomisk besparing genom avsättning: 1,3 kr / kWh 

● Ekonomisk intäkt genom försäljning av elenergi på nätet: 0,4 kr / kWh 

 

Baserat på data om den valda solcellen för simuleringarna i Polysun beräknades 

investeringskostnaden att bli 16 292 sek / kWp. Eftersom varje simulering representerar en 

enskild anläggning räknas därför ett investeringsstöd på 30 % in i varje kalkyl.  

De ekonomiska kalkylerna gjordes enligt LCOE, se rubriken Apendix 8.1. Excel-dokument är 

en mall med förinställda formler i sina celler. I fliken “Dina indata och resultat” anges de 

värden som gäller för en projekterad solcellsinstallation. Värden ska endast anges i cellerna 

med grön bakgrundsfärg. Längst ned i fliken anges de ekonomiska livs-cykelresultaten i tre 

scenarier: utan vare sig ROT-avdrag eller investeringsstöd, med ROT-avdrag samt med 

investeringsstöd. I detta arbete har endast resultaten för kalkylerna med investeringsstöd 

inkluderats. Kalkylräntan i “Investeringskalkyl för solceller” baseras på den nominella räntan 

minus inflationen. Med antagandet att inflationen i Sverige ligger på 2 % i genomsnitt, blir 

den angivna kalkylräntan i samtliga kalkyler 5 %. 

3. Teori 

Den energi som kommer från solen kommer i form av elektromagnetisk strålning. Denna 

strålning har ett brett spektrum av våglängder. Vilka egenskaper elektromagnetisk strålning 

har beror på dess våglängd. I detta fall är den mest relevanta egenskapen mängden energi. Ju 

kortare våglängd, desto mer energi finns i strålningen (Sidén, 2015). 

 

Huvuddelen av en solcell består av två kiselplattor som monteras på varandra. Varje platta 

har en liten mängd av ett annat grundämne tillsatt i kislet. Den ena plattan har bor tillsatt och 

kallas p-kisel, medan den andra har fosfor och kallas n-kisel. När solstrålning träffar en 

solcell förflyttas elektroner från p-kislet till n-kislet. Då uppstår en elektrisk spänning. Den 

uppkomna spänningen kan driva en last - som till exempel en mobiltelefon - om solcellen 

kopplas till den (Sidén, 2015). 

 

Hur mycket energi en solcell kan utvinna ur solstrålningen beror på flera olika faktorer. Den 

första faktorn är hur solcellen är vinklad i förhållande till infallande solljus. Solcellens utbyte 

av energi är som störst när solstrålningen infaller vinkelrätt mot cellen. Ju mer solljusets 

infallsvinkel avviker från vinkelrätt, desto mindre blir utbytet (Andrén, 2015). Den andra 
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faktorn är solcellens horisontella vinkling. På Jordens norra halvklot skiner solen alltid från 

sydlig riktning. Ju mer en solcell är vinklad åt söder, desto större utbyte får solcellen på 

årsbasis (Andrén, 2015). 

 

Den sista faktorn som påverkar en solcells utbyte av energi är hur skuggad platsen är där 

solcellen installeras. Ju mer skugga som faller på solcellen, desto lägre blir dess utbyte 

(Andrén, 2015). Detta gör att särskild hänsyn behöver tas till objekt som ligger i närheten av 

där man vill installera en solcell. Det vanligaste exemplet är utseendet på det tak som man 

vill installera solceller på. Förutom frågan om att ens ha fysiskt utrymme för solcellen, 

resulterar många objekt på ett tak - som t ex skorsten eller utlopp för avluft - i att mycket 

skuggor också bildas under dagen. Om solceller installeras för nära dessa objekt, riskerar de 

också att täckas av skugga, vilket minskar deras utbyte. 

 

Den som låter installera solceller har möjlighet att ansöka om investeringsstöd. 

Investeringsstödet är ett ekonomiskt bidrag som betalas ut av staten för att underlätta att 

solcellsinstallationer blir ekonomiskt lönsamma. Investeringsstöd ansöks via Boverket eller 

via blankett till länsstyrelsen för det län där solcellerna ska installeras. Som högst kan 

investeringsstödet bli 30 % av investeringskostnaden. Det finns dock två begränsningar på 

denna siffra. Som mest kan investeringsstödets summa bli 1,2 miljoner sek. Och den högsta 

investeringskostnad som är berättigad investeringsstöd är 37 000 kr per installerad kW 

toppeffekt (Energimyndigheten, 2018-01-08 kl 14:55). 

3.1 Det projekterade fastighetsbeståndet 

Resultaten av simuleringarna presenteras efter områdena som simuleringarna omfattar. Se 

Tabell 1. 

 

Tabell 1. Det projekterade fastighetsbeståndet 

Område Adress Takdjup 

[m] 

Takbredd 

[m] 

Taklutning 

[grader] 

Avvikelse 

från 

söder 

[grader] 

Hettan 1 A-ringen 2 Ej 

proportion

erligt* 

Ej 

proportion

erligt* 

0 0 

Juvelen 2 Fredrik 

Strömsgatan 6 

Ej 

proportion

erligt* 

Ej 

proportion

erligt* 

0 0 

Klostret 15 Fredrikvallsgatan 5 Ej 

proportion

erligt* 

Ej 

proportion

erligt* 

25 12 

Getinge 4:18 Lärkvägen 10-16 8 59 23 13,5 
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 Lärkvägen 22-26 8 41 21 13,5 

Hjässans 

höghus 

A-ringen 101-117 6 163 0 0 

 A-ringen 119-123 12 71 0 0 

 A-ringen 125-127 14 36 0 0 

 A-ringen 129-133 115 71 0 0 

Hjässans 

låghus 

A-ringen 135-145 11 93 0 0 

 A-ringen 147-157 12 108 0 0 

 A-ringen 159-169 12 108 0 0 

 A-ringen 171-177 11 62 0 0 

 A-ringen 183-189 12 108 0 0 

 A-ringen 191-201 12 108 0 0 

 A-ringen 203-209 11 62 0 0 

 A-ringen 211-219 13 46 0 0 

 A-ringen 221-235 13 144 0 0 

 A-ringen 237-251 13 144 0 0 

Kaptenen 5 Sektion A 7 60 30 16 

 Sektion B 5 11 45 16 

Klotet 23 Malcusgatan 2 8 24 25 47 

 Malcusgatan 6-8 8 30 27 17 

 Malcusgatan 10-14 7 30 27 15 

 Malcusgatan 16-18 7 36 35 15 

 Malcusgatan 20-22 7 36 35 15 

 Malcusgatan 24-26 7 36 35 15 

Magistern Sofiebergsvägen 26 8 20 16 42 

 Sofiebergsvägen 28 8 20 16 42 

 Sofiebergsvägen 30 8 20 16 42 
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Slättåkra 10:12 Dalavägen 5 6 17 27 6 

 Dalavägen 7 6 17 27 6 

 Dalavägen 11 4 15 27 6 

 Dalavägen 13 4 15 27 6 

Snöstorp 21:77 Ljungbyvägen 30 A 3 34 16 39 

 Ljungbyvägen 30 B 3 34 16 39 

* Flera ytor med olika mått 

 

4. Resultat 

4.1 Andersbergsringen 2 (Hettan 1) 

Andersbergsringen 2 konsumerar 45 770 kWh per år i fastighetsel. Den högsta effekt som 

simulerades för Andersbergsringen 2 var 141 kWp. Det förväntade energiutbytet under det 

första året blev 127 932,9 kWh. Avsättningen blev 21,7 %. I mini-scenariot blev den 

simulerade effekten 4,5 kWp och det förväntade energiutbytet 4 133,2 kWh under det första 

året. Avsättningen blev 91,5 %. Se figur 8.2.1 och 8.2.2 under rubriken Appendix 8.2.  

 

Tabell 2. Resultatöversikt för simuleringarna på Andersbergsringen 2 

Scenario Årligt behov 

[kWh / år] 

Installerad 

toppeffekt [kWp] 

Utbyte under 

första året [kWh] 

Avsättning [%] 

Maximal 45 770  141  127 932,9  21,7 

Minimal 45 770  4,5  4 133,2 91,5 

 

I max-scenariot för Andersbergsringen 2 hade installationen ett nettonuvärde på -335 100 

sek. Den interna räntan blev 2,0 %. I mini-scenariot hade installationen ett nettonuvärde på 

11 272 sek. Återbetalningstiden blev 18 år. Den interna räntan blev 7,3 %. Se figur 8.3.1 och 

8.3.2 under rubriken Appendix 8.3. 

 

Tabell 3. Resultat av de ekonomiska kalkylerna för Andersbergsringen 2 

Scenario Nettonuvärde [Kr] Återbetalningstid [År] Internränta [%] 

Maximal -335 100 > 25 2,0 

Minimal 11 272 18 7,3 
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4.2 Fredrik Strömsgatan 6 (Juvelen 2) 

Fredrik Strömsgatan 6 konsumerar 197 925 kWh per år i fastighets- och verksamhetsel. Den 

högsta effekt som simulerades för Fredrik Strömsgatan 6 var 25,8 kWp. Det förväntade 

energiutbytet under det första året blev 23 560,5 kWh. Avsättningen blev 88,2 %. I mini-

scenariot blev den simulerade effekten 21 kWp och det förväntade energiutbytet 19 522,4 

kWh under det första året. Avsättningen blev 90,6 %. Se figur 8.4.1 och 8.4.2 under rubriken 

Appendix 8.4. 

 

Tabell 4. Resultatöversikt för simuleringarna på Fredrik Strömsgatan 6 

Scenario Årligt behov 

[kWh / år] 

Installerad 

toppeffekt [kWp] 

Utbyte under 

första året [kWh] 

Avsättning [%] 

Maximal 197 925 25,8 23 560,5 88,2 

Minimal 197 925 21 19 522,4 90,6 

 

I max-scenariot för Fredrik Strömsgatan 6 hade installationen ett nettonuvärde på 71 677 sek. 

Återbetalningstiden blev 17 år. Den interna räntan blev 7,5 %. I mini-scenariot hade 

installationen ett nettonuvärde på 81 572 kr. Återbetalningstiden blev 14 år. Den interna 

räntan blev 8,5 %. Se figur 8.5.1 och 8.5.2 under rubriken Appendix 8.5. 

 

Tabell 5. Resultat av de ekonomiska kalkylerna för Fredrik Strömsgatan 6 

Scenario Nettonuvärde [Kr] Återbetalningstid [År] Internränta [%] 

Maximal 71 677 17 7,5 

Minimal 81 572 14 8,5 

 

4.3 Fredrikvallsgatan 5 (Klostret 15) 

Fredrikvallsgatan 5 konsumerar 407 100 kWh per år i fastighetsel. Den högsta effekt som 

simulerades för Fredrikvallsgatan 5 var 20,1 kWp. Det förväntade energiutbytet under det 

första året blev 20 133,7 kWh. Avsättningen blev 100 %. Se rubriken Appendix 8.6 

 

Tabell 6. Resultatöversikt för simuleringarna på Fredrikvallsgatan 5 

Scenario Årligt behov 

[kWh / år] 

Installerad 

toppeffekt [kWp] 

Utbyte under 

första året [kWh] 

Avsättning [%] 

Maximal 407 100 20,1 20 133,7 100 

 

I max-scenariot för Fredrikvallsgatan 5 hade installationen ett nettonuvärde på 96 157 sek. 

Återbetalningstiden blev 13 år. Den interna räntan blev 9,1 %. Se rubriken Appendix 8.7 
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Tabell 7. Resultat av de ekonomiska kalkylerna för Fredrikvallsgatan 5 

Scenario Nettonuvärde [Kr] Återbetalningstid [År] Internränta [%] 

Maximal 96 157 13 9,1 

 

4.4 Getinge 4:18 

Getinge 4 - 18 består av två fastigheter. Varje fastighet konsumerar 23 422 kWh per år i 

fastighetsel. 

4.4.1 Lärkvägen 10 - 16 

Den högsta effekt som simulerades för Lärkvägen 10–16 var 79,8 kWp. Det förväntade 

energiutbytet för det första året blev 80 443,9 kWh. Avsättningen blev 12,9 %. I mini-

scenariot blev den simulerade effekten 9 kWp. Det förväntade energiutbytet för det första året 

blev 8 916,6 kWh. Avsättningen blev 77,1 %. Se figur 8.8.1 och 8.8.2 under rubriken 

Appendix 8.8. 

 

Tabell 8. Resultatöversikt för simuleringarna på Lärkvägen 10–16 

Scenario Årligt behov 

[kWh / år] 

Installerad 

toppeffekt [kWp] 

Utbyte under 

första året [kWh] 

Avsättning [%] 

Maximal 23 422 79,8 80 443,9 12,9 

Minimal 23 422 9 8 916,6 77,1 

 

I max-scenariot hade installationen ett nettonuvärde på -153 599 sek. Den interna räntan blev 

2,2 %. I mini-scenariot hade installationen ett nettonuvärde på 25 137 sek. 

Återbetalningstiden blev 16 år. Den interna räntan blev 7,6 %. Se figur 8.9.1 och 8.9.2 under 

rubriken Appendix 8.9. 

 

Tabell 9. Resultat av de ekonomiska kalkylerna för Lärkvägen 10–16 

Scenario Nettonuvärde [Kr] Återbetalningstid [År] Internränta [%] 

Maximal -153 599 >25 2,2 

Minimal 25 137 16 7,6 

 

4.4.2 Lärkvägen 22 - 26 

Den högsta effekt som simulerades för Lärkvägen 22–26 var 54,6 kWp. Det förväntade 

energiutbytet för det första året blev 54 917,7 kWh. Avsättningen blev 18,3 %. I mini-

scenariot blev den simulerade effekten 9 kWp. Det förväntade energiutbytet för det första året 
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blev 8 936,5 kWh. Avsättningen blev 77,3 %. Se figur 8.10.1 och 8.10.2 under rubriken 

Appendix 8.10. 

 

Tabell 10. Resultatöversikt för simuleringarna på Lärkvägen 22–26 

Scenario Årligt behov 

[kWh / år] 

Installerad 

toppeffekt [kWp] 

Utbyte under 

första året [kWh] 

Avsättning [%] 

Maximal 23 422 54,6 54 917,7 18,3 

Minimal 23 422 9 8 936,5 77,3 

 

I max-scenariot hade installationen ett nettonuvärde på 8 679 sek. Återbetalningstiden blev 

24 år. Den interna räntan blev 3,4 %. I mini-scenariot hade installationen ett nettonuvärde på 

25 472 sek. Återbetalningstiden blev 16 år. Den interna räntan blev 7,6 %. Se figur 8.11.1 och 

8.11.2 under rubriken Appendix 8.11. 

 

Tabell 11. Resultat av de ekonomiska kalkylerna för Lärkvägen 22–26 

Scenario Nettonuvärde [Kr] Återbetalningstid [År] Internränta [%] 

Maximal -153 599 >25 2,2 

Minimal 8 679 24 3,1 

4.5 Hjässans höghus 

4.5.1 Andersbergsringen 101–117 

För Andersbergsringen 101–117 valdes endast det mittersta partiet av taken, eftersom det är 

höjt över resten. Detta gör att endast hälften av takets bredd används i detta fall. 

Andersbergsringen 101–117 konsumerar 361 149 kWh per år i fastighetsel. Den högsta effekt 

som simulerades för Andersbergsringen 101–117 var 157,5 kWp. Det förväntade 

energiutbytet för det första året blev 146 488 kWh. Avsättningen blev 73 %. I mini-scenariot 

blev den simulerade effekten 148,2 kWp. Det förväntade energiutbytet för det första året blev 

138 163 kWh. Avsättningen blev 75 %. Se figur 8.12.1 och 8.12.2 under rubriken Appendix 

8.12. 

 

Tabell 12. Resultatöversikt för simuleringarna på Andersbergsringen 101–117 

Scenario Årligt behov 

[kWh / år] 

Installerad 

toppeffekt [kWp] 

Utbyte under 

första året [kWh] 

Avsättning [%] 

Maximal 361 149 157,5 146 488 73 

Minimal 361 149 148,2 138 163 75 
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I max-scenariot hade installationen ett nettonuvärde på 406 619 sek. Återbetalningstiden blev 

17 år. Den interna räntan blev 6,9 %. I mini-scenariot hade installationen ett nettonuvärde på 

408 709 sek. Återbetalningstiden blev 17 år. Den interna räntan blev 7,1 %. Se figur 8.13.1 

och 8.13.2 under rubriken Appendix 8.13. 

 

Tabell 13. Resultat av de ekonomiska kalkylerna för Andersbergsringen 101–117 

Scenario Nettonuvärde [Kr] Återbetalningstid [År] Internränta [%] 

Maximal 406 619 17 6,9 

Minimal 408 709 17 7,1 

 

4.5.2 Andersbergsringen 119–123 

I fallen för 119 - 123 och 129 - 133 valdes en sektion motsvarande takets bredd gånger 2 

meter norr om mittpartiet. Eftersom båda dessa byggnader har i princip likadana tak, 

beräknas båda byggnaderna också få likadana värden från projekterade solceller. 

Andersbergsringen 119–123 konsumerar 85 919 kWh per år i fastighetsel. Den högsta effekt 

som simulerades för Andersbergsringen 119–123 var 151,8 kWp. Det förväntade 

energiutbytet för det första året blev 141 144 kWh. Avsättningen blev 25 %. I mini-scenariot 

blev den simulerade effekten 21 kWp. Det förväntade energiutbytet för det första året blev 18 

929 kWh. Avsättningen blev 96 %. Se figur 8.14.1 och 8.14.2 under rubriken Appendix 8.14. 

 

Tabell 14. Resultatöversikt för simuleringarna på Andersbergsringen 119–123 

Scenario Årligt behov 

[kWh / år] 

Installerad 

toppeffekt [kWp] 

Utbyte under 

första året [kWh] 

Avsättning [%] 

Maximal 85 919 151,8 141 144 25 

Minimal 85 919 21 18 929 96 

 

I max-scenariot hade installationen ett nettonuvärde på -329 783 sek. Den interna räntan blev 

2,4 %. I mini-scenariot hade installationen ett nettonuvärde på 69 426 sek. 

Återbetalningstiden blev 17 år. Den interna räntan blev 7,9 %. Se figur 8.15.1 och 8.15.2 

under rubriken Appendix 8.15. 

 

Tabell 15. Resultat av de ekonomiska kalkylerna för Andersbergsringen 119–123 

Scenario Nettonuvärde [Kr] Återbetalningstid [År] Internränta [%] 

Maximal -329 783 >25 2,4 

Minimal 69 426 17 7,9 
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4.5.3 Andersbergsringen 125–127 

I fallet för 125 - 127 valdes hela taket norr om mittpartiet. 

Andersbergsringen 125–127 konsumerar 75 483 kWh per år i fastighetsel. Den högsta effekt 

som simulerades för Andersbergsringen 125–127 var 89,7 kWp. Det förväntade energiutbytet 

för det första året blev 82 697 kWh. Avsättningen blev 28 %. I mini-scenariot blev den 

simulerade effekten 24,3 kWp. Det förväntade energiutbytet för det första året blev 20 973 

kWh. Avsättningen blev 90 %. Se figur 8.16.1 och 8.16.2 under rubriken Appendix 8.16. 

 

Tabell 16. Resultatöversikt för simuleringarna på Andersbergsringen 125–127 

Scenario Årligt behov 

[kWh / år] 

Installerad 

toppeffekt [kWp] 

Utbyte under 

första året [kWh] 

Avsättning [%] 

Maximal 75 483 89,7 82 697 28 

Minimal 75 483 24,3 20 973 90 

 

I max-scenariot hade installationen ett nettonuvärde på -123 292 sek. Den interna räntan blev 

2,7 %. I mini-scenariot hade installationen ett nettonuvärde på 49 636 sek. 

Återbetalningstiden blev 19 år. Den interna räntan blev 6,8 %. Se figur 8.17.1 och 8.17.2 

under rubriken Appendix 8.17. 

 

Tabell 17. Resultat av de ekonomiska kalkylerna för Andersbergsringen 125–127 

Scenario Nettonuvärde [Kr] Återbetalningstid [År] Internränta [%] 

Maximal -123 292 >25 2,7 

Minimal 49 636 19 6,8 

4.5.4 Andersbergsringen 129–133  

Andersbergsringen 129–133 konsumerar 85 919 kWh per år i fastighetsel. Den högsta effekt 

som simulerades för Andersbergsringen 129–133 var 151,8 kWp. Det förväntade 

energiutbytet för det första året blev 141 144 kWh. Avsättningen blev 25 %. I mini-scenariot 

blev den simulerade effekten 21 kWp. Det förväntade energiutbytet för det första året blev 18 

929 kWh. Avsättningen blev 96 %. Se figur 8.14.1 och 8.14.2 under rubriken Appendix 8.14. 

 

Tabell 18. Resultatöversikt för simuleringarna på Andersbergsringen 129–133 

Scenario Årligt behov 

[kWh / år] 

Installerad 

toppeffekt [kWp] 

Utbyte under 

första året [kWh] 

Avsättning [%] 

Maximal 85 919 151,8 141 144 25 

Minimal 85 919 21 18 929 96 
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I max-scenariot hade installationen ett nettonuvärde på -329 783 sek. Den interna räntan blev 

2,4 %. I mini-scenariot hade installationen ett nettonuvärde på 69 426 sek. 

Återbetalningstiden blev 17 år. Den interna räntan blev 7,9 %. Se figur 8.15.1 och 8.15.2 

under rubriken Appendix 8.15. 

 

Tabell 19. Resultat av de ekonomiska kalkylerna för Andersbergsringen 129–133 

Scenario Nettonuvärde [Kr] Återbetalningstid [År] Internränta [%] 

Maximal -329 783 >25 2,4 

Minimal 69 426 17 7,9 

 

4.6 Hjässans låghus 

4.6.1 Andersbergsringen 135–145 

Andersbergsringen 135–145 konsumerar 39 313 kWh per år i fastighetsel. Den högsta effekt 

som simulerades för Andersbergsringen 135–145 var 155,1 kWp. Det förväntade 

energiutbytet för det första året blev 143 940 kWh. Avsättningen blev 12 %. I mini-scenariot 

blev den simulerade effekten 15 kWp. Det förväntade energiutbytet för det första året blev 12 

681 kWh. Avsättningen blev 85 %. Se figur 8.18.1 och 8.18.2 under rubriken Appendix 8.18. 

 

Tabell 20. Resultatöversikt för simuleringarna på Andersbergsringen 135–145 

Scenario Årligt behov 

[kWh / år] 

Installerad 

toppeffekt [kWp] 

Utbyte under 

första året [kWh] 

Avsättning [%] 

Maximal 39 313 155,1 143 940 12 

Minimal 39 313 15 12 681 85 

 

I max-scenariot hade installationen ett nettonuvärde på -3530 352 sek. Den interna räntan 

blev 0,9 %. I mini-scenariot hade installationen ett nettonuvärde på 18 856 sek. 

Återbetalningstiden blev 21 år. Den interna räntan blev 6,1 %. Se figur 8.19.1 och 8.19.2 

under rubriken Appendix 8.19. 

 

Tabell 21. Resultat av de ekonomiska kalkylerna för Andersbergsringen 135-145 

Scenario Nettonuvärde [Kr] Återbetalningstid [År] Internränta [%] 

Maximal -530 352 >25 0,9 

Minimal 18 856 21 6,1 
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4.6.2 Andersbergsringen 147–157 

Andersbergsringen 147–157 konsumerar 39 313 kWh per år i fastighetsel. Den högsta effekt 

som simulerades för Andersbergsringen 147–157 var 219 kWp. Det förväntade energiutbytet 

för det första året blev 188 451 kWh. Avsättningen blev 9,8 %. I mini-scenariot blev den 

simulerade effekten 15 kWp. Det förväntade energiutbytet för det första året blev 12 681 

kWh. Avsättningen blev 85 %. Se figur 8.20.1 och 8.20.2 under rubriken Appendix 8.20. 

 

Tabell 22. Resultatöversikt för simuleringarna på Andersbergsringen 147–157 

Scenario Årligt behov 

[kWh / år] 

Installerad 

toppeffekt [kWp] 

Utbyte under 

första året [kWh] 

Avsättning [%] 

Maximal 39 313 219 188 451 9,8 

Minimal 39 313 15 12 681 85 

 

I max-scenariot hade installationen ett nettonuvärde på -991 399 sek. Den interna räntan blev 

-0,3 %. I mini-scenariot hade installationen ett nettonuvärde på 18 856 sek. 

Återbetalningstiden blev 21 år. Den interna räntan blev 6,1 %. Se figur 8.21.1 och 8.21.2 

under rubriken Appendix 8.21 

 

Tabell 23. Resultat av de ekonomiska kalkylerna för Andersbergsringen 147–157 

Scenario Nettonuvärde [Kr] Återbetalningstid [År] Internränta [%] 

Minimal -991 399 >25 -0,3 

Minimal 18 856 21 6,1 

 

4.6.3 Andersbergsringen 159–169 

Andersbergsringen 159–169 konsumerar 39 313 kWh per år i fastighetsel. Den högsta effekt 

som simulerades för Andersbergsringen 159–169 var 219 kWp. Det förväntade energiutbytet 

för det första året blev 188 451 kWh. Avsättningen blev 9,8 %. I mini-scenariot blev den 

simulerade effekten 15 kWp. Det förväntade energiutbytet för det första året blev 12 681 

kWh. Avsättningen blev 85 %. Se figur 8.20.1 och 8.20.2 under rubriken Appendix 8.20 

 

Tabell 24. Resultatöversikt för simuleringarna på Andersbergsringen 159-169 

Scenario Årligt behov 

[kWh / år] 

Installerad 

toppeffekt [kWp] 

Utbyte under 

första året [kWh] 

Avsättning [%] 

Maximal 39 313 219 188 451 9,8 

Minimal 39 313 15 12 681 85 
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I max-scenariot hade installationen ett nettonuvärde på -991 399 sek. Den interna räntan blev 

-0,3 %. I mini-scenariot hade installationen ett nettonuvärde på 18 856 sek. 

Återbetalningstiden blev 21 år. Den interna räntan blev 6,1 %. Se figur 8.21.1 och 8.21.2 

under rubriken Appendix 8.21 

 

Tabell 25. Resultat av de ekonomiska kalkylerna för Andersbergsringen 159–169 

Scenario Nettonuvärde [Kr] Återbetalningstid [År] Internränta [%] 

Minimal -991 399 >25 -0,3 

Minimal 18 856 21 6,1 

 

4.6.4 Andersbergsringen 171–177 

Andersbergsringen 171–177 konsumerar 11 138 kWh per år fastighetsel. Den högsta effekt 

som simulerades för Andersbergsringen 171–177 var 103,5 kWp. Det förväntade 

energiutbytet för det första året blev 90 738 kWh. Avsättningen blev 6 %. I mini-scenariot 

blev den simulerade effekten 15 kWp. Det förväntade energiutbytet för det första året blev 12 

682 kWh. Avsättningen blev 71 %. Se figur 8.22.1 och 8.22.2 under rubriken Appendix 8.22 

 

Tabell 26. Resultatöversikt för simuleringarna på Andersbergsringen 171–177 

Scenario Årligt behov 

[kWh / år] 

Installerad 

toppeffekt [kWp] 

Utbyte under 

första året [kWh] 

Avsättning [%] 

Maximal 11 138 103,5 90 738 6 

Minimal 11 138 15 12 682 71 

 

I max-scenariot hade installationen ett nettonuvärde på -409 967 sek. Den interna räntan blev 

-0,1 %. I mini-scenariot hade installationen ett nettonuvärde på -8 856 sek. Den interna räntan 

blev 4,5 %. Se figur 8.23.1 och 8.23.2 under rubriken Appendix 8.23. 

 

Tabell 27. Resultat av de ekonomiska kalkylerna för Andersbergsringen 171–177 

Scenario Nettonuvärde [Kr] Återbetalningstid [År] Internränta [%] 

Maximal -409 967 >25 -0,1 

Minimal -8 485 >25 4,5 

 

4.6.5 Andersbergsringen 183–189 

Andersbergsringen 183–189 konsumerar 16 721 kWh per år i fastighetsel. Den högsta effekt 

som simulerades för Andersbergsringen 183–189 var 219 kWp. Det förväntade energiutbytet 

för det första året blev 188 451 kWh. Avsättningen blev 4 %. I mini-scenariot blev den 
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simulerade effekten 15 kWp. Det förväntade energiutbytet för det första året blev 12 681 

kWh. Avsättningen blev 59 %. Se figur 8.24.1 och 8.24.2 under rubriken Appendix 8.24 

 

Tabell 28. Resultatöversikt för simuleringarna på Andersbergsringen 183–189 

Scenario Årligt behov 

[kWh / år] 

Installerad 

toppeffekt [kWp] 

Utbyte under 

första året [kWh] 

Avsättning [%] 

Maximal 16 721 219 188 451 4 

Minimal 16 721 15 12 681 59 

 

I max-scenariot hade installationen ett nettonuvärde på -1 096 368 sek. Den interna räntan 

blev -1,0 %. I mini-scenariot hade installationen ett nettonuvärde på -19 577 sek. Den interna 

räntan blev 3,8 %. Se figur 8.25.1 och 8.25.2 under rubriken Appendix 8.25 

 

Tabell 29. Resultat av de ekonomiska kalkylerna för Andersbergsringen 183–189 

Scenario Nettonuvärde [Kr] Återbetalningstid [År] Internränta [%] 

Maximal -1 096 368 >25 -1,0 

Minimal -19 577 >25 3,8 

 

4.6.6 Andersbergsringen 191–201 

Andersbergsringen 191–201 konsumerar 16 721 kWh per år i fastighetsel. Den högsta effekt 

som simulerades för Andersbergsringen 191–201 var 219 kWp. Det förväntade energiutbytet 

för det första året blev 188 451 kWh. Avsättningen blev 4 %. I mini-scenariot blev den 

simulerade effekten 15 kWp. Det förväntade energiutbytet för det första året blev 12 681 

kWh. Avsättningen blev 59 %. Se figur 8.24.1 och 8.24.2 under rubriken Appendix 8.24 

 

Tabell 30. Resultatöversikt för simuleringarna på Andersbergsringen 191–201 

Scenario Årligt behov 

[kWh / år] 

Installerad 

toppeffekt [kWp] 

Utbyte under 

första året [kWh] 

Avsättning [%] 

Maximal 16 721 219 188 451 4 

Minimal 16 721 15 12 681 59 

 

I max-scenariot hade installationen ett nettonuvärde på -1 096 368 sek. Den interna räntan 

blev -1,0 %. I mini-scenariot hade installationen ett nettonuvärde på -19 577 sek. Den interna 

räntan blev 3,8 %. Se figur 8.25.1 och 8.25.2 under rubriken Appendix 8.25 
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Tabell 31. Resultat av de ekonomiska kalkylerna för Andersbergsringen 191–201 

Scenario Nettonuvärde [Kr] Återbetalningstid [År] Internränta [%] 

Maximal -1 096 368 >25 -1,0 

Minimal -19 577 >25 3,8 

 

4.6.7 Andersbergsringen 203–209 

Andersbergsringen 203–209 konsumerar 11 138 kWh per år i fastighetsel. Den högsta effekt 

som simulerades för Andersbergsringen 203–209 var 103,5 kWp. Det förväntade 

energiutbytet för det första året blev 90 738 kWh. Avsättningen blev 6 %. I mini-scenariot 

blev den simulerade effekten 15 kWp. Det förväntade energiutbytet för det första året blev 12 

682 kWh. Avsättningen blev 71 %. Se figur 8.22.1 och 8.22.2 under rubriken Appendix 8.22 

 

Tabell 32. Resultatöversikt för simuleringarna på Andersbergsringen 203–209 

Scenario Årligt behov 

[kWh / år] 

Installerad 

toppeffekt [kWp] 

Utbyte under 

första året [kWh] 

Avsättning [%] 

Maximal 11 138 103,5 90 738 6 

Minimal 11 138 15 12 682 71 

 

I max-scenariot hade installationen ett nettonuvärde på -409 967 sek. Den interna räntan blev 

-0,1 %. I mini-scenariot hade installationen ett nettonuvärde på -8 485 sek. Den interna räntan 

blev 4,5 %. Se figur 8.23.1 och 8.23.2 under rubriken Appendix 8.23 

 

Tabell 33. Resultat av de ekonomiska kalkylerna för Andersbergsringen 203-209 

Scenario Nettonuvärde [Kr] Återbetalningstid [År] Internränta [%] 

Maximal -409 967 >25 -0,1 

Minimal -8 485 >25 4,5 

 

4.6.8 Andersbergsringen 211–219 

Andersbergsringen 211–219 konsumerar 14 434 kWh per år i fastighetsel. Den högsta effekt 

som simulerades för Andersbergsringen 211–219 var 98,4 kWp. Det förväntade energiutbytet 

för det första året blev 90 738 kWh. Avsättningen blev 6 %. I mini-scenariot blev den 

simulerade effekten 15 kWp. Det förväntade energiutbytet för det första året blev 12 682 

kWh. Avsättningen blev 71 %. Se figur 8.26.1 och 8.26.2 under rubriken Appendix 8.26 
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Tabell 34. Resultatöversikt för simuleringarna på Andersbergsringen 211–219 

Scenario Årligt behov 

[kWh / år] 

Installerad 

toppeffekt [kWp] 

Utbyte under 

första året [kWh] 

Avsättning [%] 

Maximal 14 434 98,4 89 342 7,7 

Minimal 14 434 15 12 681 41 

 

I max-scenariot hade installationen ett nettonuvärde på -356 278 sek. Den interna räntan blev 

0,2 %. I mini-scenariot hade installationen ett nettonuvärde på -18 217 sek. Den interna 

räntan blev 3,6 %. Se figur 8.27.1 och 8.27.2 under rubriken Appendix 8.27 

 

Tabell 35. Resultat av de ekonomiska kalkylerna för Andersbergsringen 211–219 

Scenario Nettonuvärde [Kr] Återbetalningstid [År] Internränta [%] 

Maximal -356 278 >25 0,2 

Minimal -18 217 >25 3,6 

 

4.6.9 Andersbergsringen 221–235 

Andersbergsringen 221–235 konsumerar 41 280 kWh i år fastighetsel. Den högsta effekt som 

simulerades för Andersbergsringen 221–235 var 193,3 kWp. Det förväntade energiutbytet för 

det första året blev 90 738 kWh. Avsättningen blev 6 %. I mini-scenariot blev den simulerade 

effekten 15 kWp. Det förväntade energiutbytet för det första året blev 12 681 kWh. 

Avsättningen blev 87 %. Se figur 8.28.1 och 8.28.2 under rubriken Appendix 8.28 

 

Tabell 36. Resultatöversikt för simuleringarna på Andersbergsringen 221-235 

Scenario Årligt behov 

[kWh / år] 

Installerad 

toppeffekt [kWp] 

Utbyte under 

första året [kWh] 

Avsättning [%] 

Maximal 41 280 193,3 90 738 6 

Minimal 41 280 15 12 681 87 

 

I max-scenariot hade installationen ett nettonuvärde på -701 635 sek. Den interna räntan blev 

0,8 %. I mini-scenariot hade installationen ett nettonuvärde på 22 385 sek. 

Återbetalningstiden blev 20 år. Den interna räntan blev 6,4 %. Se figur 8.29.1 och 8.29.2 

under rubriken Appendix 8.29. 
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Tabell 37. Resultat av de ekonomiska kalkylerna för Andersbergsringen 221–235 

Scenario Nettonuvärde [Kr] Återbetalningstid [År] Internränta [%] 

Maximal -701 635 >25 0,8 

Minimal 22 385 20 6,4 

4.6.10 Andersbergsringen 237–251 

Andersbergsringen 237–251 konsumerar 41 280 kWh per år i fastighetsel. Den högsta effekt 

som simulerades för Andersbergsringen 237–251 var 193,3 kWp. Det förväntade 

energiutbytet för det första året blev 152 387 kWh. Avsättningen blev 27 %. I mini-scenariot 

blev den simulerade effekten 15 kWp. Det förväntade energiutbytet för det första året blev 12 

681 kWh. Avsättningen blev 87 %. Se figur 8.28.1 och 8.28.2 under rubriken Appendix 8.28 

 

Tabell 38. Resultatöversikt för simuleringarna på Andersbergsringen 237–251 

Scenario Årligt behov 

[kWh / år] 

Installerad 

toppeffekt [kWp] 

Utbyte under 

första året [kWh] 

Avsättning [%] 

Maximal 41 280 193,3 152 387 27 

Minimal 41 280 15 12 681 87 

 

I max-scenariot hade installationen ett nettonuvärde på -701 635 sek. Den interna räntan blev 

0,8 %. I mini-scenariot hade installationen ett nettonuvärde på 22 385 sek. 

Återbetalningstiden blev 20 år. Den interna räntan blev 6,4 %. Se figur 8.29.1 och 8.29.2 

under rubriken Appendix 8.29. 

 

Tabell 39. Resultat av de ekonomiska kalkylerna för Andersbergsringen 237–251 

Scenario Nettonuvärde [Kr] Återbetalningstid [År] Internränta [%] 

Maximal -701 635 >25 0,8 

Minimal 22 385 20 6,4 

4.7 Kaptenen 5 

Kaptenen 5 är en tomt som spänner över sammanlagt fyra byggnader som har byggts i 

anslutning till varandra. Dessa fyra byggnader räknades som en gemensam fastighet. Det 

totala behovet av fastighetsel var 133 250 kWh / år. Fastigheten var utformad på ett sådant 

sätt att simuleringar gjordes i två sektioner, där vardera sektion beräknades konsumera 66 625 

kWh per år i fastighetsel. Dessa sektioner benämndes Sektion A respektive Sektion B. 

Anledningen till uppdelningen är för att Sektion B har en betydligt brantare taklutning än 

Sektion A. 
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Den högsta effekten som simulerades för Sektion A var 68,4 kWp. Det förväntade 

energiutbytet för det första året blev 70 450,6 kWh. Avsättningen blev 35,9 %. I mini-

scenariot blev den simulerade effekten 24 kWp. Det förväntade energiutbytet för det första 

året blev 25 323,6 kWh. Avsättningen blev 77,2 %. Se figur 8.30.1 och 8.30.2 under rubriken 

Appendix 8.30. 

 

Tabell 40. Resultatöversikt för simuleringarna på Kaptenen 5, Sektion A 

Scenario Årligt behov 

[kWh / år] 

Installerad 

toppeffekt [kWp] 

Utbyte under 

första året [kWh] 

Avsättning [%] 

Maximal 66 625 68,4 70 450,6 35,9 

Minimal 66 625 24 25 323,6 77,2 

 

I max-scenariot för Kaptenen 5, Sektion A hade installationen ett nettonuvärde på 82 560 sek. 

Återbetalningstiden blev 20 år. Den interna räntan blev 4,9 %. I mini-scenariot hade 

installationen ett nettonuvärde på 84 446 sek. Återbetalningstiden blev 15 år. Den interna 

räntan blev 8,2 %. Se figur 8.31.1 och 8.31.2 under rubriken Appendix 8.31. 

 

Tabell 41. Resultat av de ekonomiska kalkylerna för Kaptenen 5, Sektion A 

Scenario Nettonuvärde [Kr] Återbetalningstid [År] Internränta [%] 

Maximal 82 560 20 5,2 

Minimal 84 446 15 8,7 

 

Den högsta effekten som simulerades för Sektion B var 7,2 kWp. Det förväntade 

energiutbytet för det första året blev 7 463,9 kWh. Avsättningen blev 100 %. Max-scenariot 

uppnådde lönsamhet i dess ekonomiska kalkyl, vilket gjorde att inget min-scenario 

simulerades för Sektion B. Se rubriken Appendix 8.32. 

 

Tabell 42. Resultatöversikt för simuleringarna på Kaptenen 5, Sektion B 

Scenario Årligt behov 

[kWh / år] 

Installerad 

toppeffekt [kWp] 

Utbyte under 

första året [kWh] 

Avsättning [%] 

Maximal 66 625 7,2 7 463,9 100 

 

I max-scenariot för Kaptenen 5, Sektion B hade installationen ett nettonuvärde på 34 363 sek. 

Återbetalningstiden blev 13 år. Den interna räntan blev 9,1 %. Se rubriken Appendix 8.33. 
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Tabell 43. Resultat av de ekonomiska kalkylerna för Kaptenen 5, Sektion B 

Scenario Nettonuvärde [Kr] Återbetalningstid [År] Internränta [%] 

Maximal 34 363 13 7,8 

4.8 Klotet 23 

4.8.1 Malcusgatan 2 

Malcusgatan 2 konsumerar 13 346 kWh per år i fastighetsel. Den högsta effekt som 

simulerades för Malcusgatan 2 var 30,6 kWp. Det förväntade energiutbytet för det första året 

blev 29 348,3 kWh. Avsättningen blev 19,3 %. I mini-scenariot blev den simulerade effekten 

4,2 kWp. Det förväntade energiutbytet för det första året blev 4 115,4 kWh. Avsättningen 

blev 83,9 %. Se figur 8.34.1 och 8.34.2 under rubriken Appendix 8.34. 

 

Tabell 44. Resultatöversikt för simuleringarna på Malcusgatan 2 

Scenario Årligt behov 

[kWh / år] 

Installerad 

toppeffekt [kWp] 

Utbyte under 

första året [kWh] 

Avsättning [%] 

Maximal 13 346 30,6 29 348,3 19,3 

Minimal 13 346 4,2  4 115,4 83,9 

 

I max-scenariot för Malcusgatan 2 hade installationen ett nettonuvärde på 2 803 sek. 

Återbetalningstiden blev 25 år. Den interna räntan blev 5,1 %. I mini-scenariot hade 

installationen ett nettonuvärde på 12 941 sek. Återbetalningstiden blev 16 år. Den interna 

räntan blev 7,8 %. Se figur 8.35.1 och 8.35.2 under rubriken Appendix 8.35. 

 

Tabell 45. Resultat av de ekonomiska kalkylerna för Malcusgatan 2 

Scenario Nettonuvärde [Kr] Återbetalningstid [År] Internränta [%] 

Maximal 2 803 25 5,1 

Minimal 12 941 16 7,8 

4.8.2 Malcusgatan 6–8 

Malcusgatan 6–8 konsumerar 26 691 kWh per år fastighetsel. Den högsta effekt som 

simulerades för Malcusgatan 6–8 var 39,9 kWp. Det förväntade energiutbytet för det första 

året blev 39 545,5 kWh. Avsättningen blev 27,3 %.  I mini-scenariot blev den simulerade 

effekten 9 kWp. Det förväntade energiutbytet för det första året blev 9 098,2 kWh. 

Avsättningen blev 82,5 %. Se figur 8.36.1 och 8.36.2 under rubriken Appendix 8.36. 

 

Tabell 46. Resultatöversikt för simuleringarna på Malcusgatan 6–8 
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Scenario Årligt behov 

[kWh / år] 

Installerad 

toppeffekt [kWp] 

Utbyte under 

första året [kWh] 

Avsättning [%] 

Maximal 26 691 39,9 39 545,5 27,3 

Minimal 26 691 9  9 098,2 82,5 

 

I max-scenariot för Malcusgatan 6–8 hade installationen ett nettonuvärde på 44 183 sek. 

Återbetalningstiden blev 19 år. Den interna räntan blev 6,2 %. I mini-scenariot hade 

installationen ett nettonuvärde på 33 320 sek. Återbetalningstiden blev 14 år. Den interna 

räntan blev 8,4 %. Se figur 8.37.1 och 8.37.2 under rubriken Appendix 8.37. 

 

Tabell 47. Resultat av de ekonomiska kalkylerna för Malcusgatan 6–8 

Scenario Nettonuvärde [Kr] Återbetalningstid [År] Internränta [%] 

Maximal 44 183 19 6,2 

Minimal 33 320 14 8,4 

4.8.3 Malcusgatan 10–14 

Malcusgatan 10–14 konsumerar 13 346 kWh per år i fastighetsel. Den högsta effekt som 

simulerades för Malcusgatan 10–14 var 34,2 kWp. Det förväntade energiutbytet för det första 

året blev 35 206 kWh. Avsättningen blev 16,5 %.  I mini-scenariot blev den simulerade 

effekten 4,5 kWp. Det förväntade energiutbytet för det första året blev 4 567,3 kWh. 

Avsättningen blev 82,5 %. Se figur 8.38.1 och 8.38.2 under rubriken Appendix 8.38. 

 

Tabell 48. Resultatöversikt för simuleringarna på Malcusgatan 10–14 

Scenario Årligt behov 

[kWh / år] 

Installerad 

toppeffekt [kWp] 

Utbyte under 

första året [kWh] 

Avsättning [%] 

Maximal 13 346 34,2 35 206 16,5 

Minimal 13 346 4,5 4 567,3 82,5 

 

I max-scenariot för Malcusgatan 10–14 hade installationen ett nettonuvärde på 38 335 sek. 

Återbetalningstiden blev 19 år. Den interna räntan blev 6,2 %. I mini-scenariot hade 

installationen ett nettonuvärde på 16 624 sek. Återbetalningstiden blev 14 år. Den interna 

räntan blev 8,4 %. Se figur 8.39.1 och 8.39.2 under rubriken Appendix 8.39. 
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Tabell 49. Resultat av de ekonomiska kalkylerna för Malcusgatan 10–14 

Scenario Nettonuvärde [Kr] Återbetalningstid [År] Internränta [%] 

Maximal 38 335 19 6,2 

Minimal 16 624 14 8,4 

4.8.4 Malcusgatan 16–18 

Malcusgatan 16–18 konsumerar 26 691 kWh per år i fastighetsel. Den högsta effekt som 

simulerades för Malcusgatan 16–18 var 41,4 kWp. Det förväntade energiutbytet för det första 

året blev 40 105,1 kWh. Avsättningen blev 27 %.  I mini-scenariot blev den simulerade 

effekten 9 kWp. Det förväntade energiutbytet för det första året blev 9 190,2 kWh. 

Avsättningen blev 82,3 %. Resultaten för simuleringarna av solceller på Malcusgatan 16–18 

gäller också för 20–22 och 24–26. Se figur 8.40.1 och 8.40.2 under rubriken Appendix 8.40. 

 

Tabell 50. Resultatöversikt för simuleringarna på Malcusgatan 16–18 

Scenario Årligt behov 

[kWh / år] 

Installerad 

toppeffekt [kWp] 

Utbyte under 

första året [kWh] 

Avsättning [%] 

Maximal 26 691 41,4 40 105,1 27 

Minimal 26 691 9 9 190,2 82,3 

 

I max-scenariot för Malcusgatan 16–18 hade installationen ett nettonuvärde på 61 399 sek. 

Återbetalningstiden blev 18 år. Den interna räntan blev 6,5 %. I mini-scenariot hade 

installationen ett nettonuvärde på 34 508 sek. Återbetalningstiden blev 14 år. Den interna 

räntan blev 8,5 %. Dessa resultat av de ekonomiska kalkylerna gäller också för Malcusgatan 

20–22 och 24-26. Se figur 8.41.1 och 8.41.2 under rubriken Appendix 8.41. 

 

Tabell 51. Resultat av de ekonomiska kalkylerna för Malcusgatan 16-18 

Scenario Nettonuvärde [Kr] Återbetalningstid [År] Internränta [%] 

Maximal 61 399 18 6,5 

Minimal 34 508 14 8,5 

 

Malcusgatan 16–18 hade en tak-layout som i stort sett är likadan som för nr 20-22 samt 24-

26. Dessa tre byggnader räknades därför med likadana mått på lutning, bredd, djup och 

avvikelse från söder. 

4.8.5 Malcusgatan 20–22 

Se 4.8.4, Malcusgatan 16–18. 
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4.8.6 Malcusgatan 24–26 

Se 4.8.4, Malcusgatan 16–18. 

4.9 Magistern 

4.9.1 Sofiebergsvägen 26 

Sofiebergsvägen 26 konsumerar 4 315 kWh per år i fastighetsel. Den högsta effekt som 

simulerades för Sofiebergsvägen 26 var 41,4 kWp. Det förväntade energiutbytet under det 

första året blev 40 105,1 kWh. Avsättningen blev 27 %. I mini-scenariot blev den simulerade 

effekten 9 kWp. Det förväntade energiutbytet under det första året blev 9 190,2 kWh. 

Avsättningen blev 82,3 %. Se figur 8.42.1 och 8.42.2 under rubriken Appendix 8.42. 

 

Tabell 52. Resultatöversikt för simuleringarna på Sofiebergsvägen 26 

Scenario Årligt behov 

[kWh / år] 

Installerad 

toppeffekt [kWp] 

Utbyte under 

första året [kWh] 

Avsättning [%] 

Maximal 4 315 41,4 40 105,1 27 

Minimal 4 315 9 9 190,2 82,3 

 

I max-scenariot för Sofiebergsvägen 26 hade installationen ett nettonuvärde på 3 279 sek. 

Återbetalningstiden blev 24 år. Den interna räntan blev 5,1 %. I mini-scenariot hade 

installationen ett nettonuvärde på 1 911 sek. Återbetalningstiden blev 20 år. Den interna 

räntan blev 6,5 %. Dessa resultat av den ekonomiska kalkylen gäller också för 

Sofiebergsvägen 28. Se figur 8.43.1 och 8.43.2 under rubriken Appendix 8.43. 

 

Tabell 53. Resultat av de ekonomiska kalkylerna för Sofiebergsvägen 26 

Scenario Nettonuvärde [Kr] Återbetalningstid [År] Internränta [%] 

Maximal 3 279 24 5,1 

Minimal 1 911 20 6,5 

 

4.9.2 Sofiebergsvägen 28 

Sofiebergsvägen 28 konsumerar 4 440 kWh per år i fastighetsel. Den högsta effekt som 

simulerades för Sofiebergsvägen 28 var 41,4 kWp. Det förväntade energiutbytet under det 

första året blev 40 105,1 kWh. Avsättningen blev 27 %. I mini-scenariot blev den simulerade 

effekten 9 kWp. Det förväntade energiutbytet under det första året blev 9 190,2 kWh. 

Avsättningen blev 82,3 %. Se figur 8.42.1 och 8.42.2 under rubriken Appendix 8.42. 
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Tabell 54. Resultatöversikt för simuleringarna på Sofiebergsvägen 28 

Scenario Årligt behov 

[kWh / år] 

Installerad 

toppeffekt [kWp] 

Utbyte under 

första året [kWh] 

Avsättning [%] 

Maximal 4 440 41,4 40 105,1 27 

Minimal 4 440 9 9 190,2 82,3 

 

I max-scenariot för Sofiebergsvägen 28 hade installationen ett nettonuvärde på 3 279 sek. 

Återbetalningstiden blev 24 år. Den interna räntan blev 5,1 %. I mini-scenariot hade 

installationen ett nettonuvärde på 1 911 sek. Återbetalningstiden blev 20 år. Den interna 

räntan blev 6,5 %. Se figur 8.43.1 och 8.43.2 under rubriken Appendix 8.43. 

 

Tabell 55. Resultat av de ekonomiska kalkylerna för Sofiebergsvägen 28 

Scenario Nettonuvärde [Kr] Återbetalningstid [År] Internränta [%] 

Maximal 3 279 24 5,1 

Minimal 1 911 20 6,5 

 

4.9.3 Sofiebergsvägen 30 

Sofiebergsvägen 30 konsumerar 4 932 kWh per år i fastighetsel. Den högsta effekt som 

simulerades Sofiebergsvägen 30 B var 25,2 kWp. Det förväntade energiutbytet för det första 

året blev 23 768,4 kWh. Avsättningen blev 9,7 %. I mini-scenariot blev den simulerade 

effekten 1,5 kWp. Det förväntade energiutbytet för det första året blev 1 326,2 kWh. 

Avsättningen blev 90,9 %. Se figur 8.44.1 och 8.44.2 under rubriken Appendix 8.44. 

 

Tabell 56. Resultatöversikt för simuleringarna på Sofiebergsvägen 30 

Scenario Årligt behov 

[kWh / år] 

Installerad 

toppeffekt [kWp] 

Utbyte under 

första året [kWh] 

Avsättning [%] 

Maximal 4 440 41,4 40 105,1 27 

Minimal 4 440 9 9 190,2 82,3 

 

I max-scenariot för Sofiebergsvägen 30 hade installationen ett nettonuvärde på 4 277 sek. 

Återbetalningstiden blev 24 år. Den interna räntan blev 5,2 %. I mini-scenariot hade 

installationen ett nettonuvärde på 1 869 sek. Återbetalningstiden blev 21 år. Den interna 

räntan blev 6,2 %. Se figur 8.45.1 och 8.45.2 under rubriken Appendix 8.45. 
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Tabell 57. Resultat av de ekonomiska kalkylerna för Sofiebergsvägen 30 

Scenario Nettonuvärde [Kr] Återbetalningstid [År] Internränta [%] 

Maximal 4 277 24 5,2  

Minimal 1 869  21 6,2  

 

4.10 Slättåkra 10:2 

4.10.1 Dalavägen 5 

Dalavägen 5 och 7 är så pass lika att de beräknades och simulerades med likadana siffror. 

Dalavägen 5 konsumerar 3 337 kWh per år i fastighetsel. Den högsta effekt som simulerades 

för Dalavägen 5 var 15 kWp. Det förväntade energiutbytet för det första året blev 15 322,8 

kWh. Avsättningen blev 10 %. I mini-scenariot blev den simulerade effekten 1,2 kWp. Det 

förväntade energiutbytet för det första året blev 1 175,8 kWh. Avsättningen blev 82,5 %. Se 

figur 8.46.1 och 8.46.2 under rubriken Appendix 8.46. 

 

Tabell 58. Resultatöversikt för simuleringarna på Dalavägen 5 

Scenario Årligt behov 

[kWh / år] 

Installerad 

toppeffekt [kWp] 

Utbyte under 

första året [kWh] 

Avsättning [%] 

Maximal 3 337 15 15 322,8 10 

Minimal 3 337 1,2 1 175,8 82,5 

 

I max-scenariot för Dalavägen 5 hade installationen ett nettonuvärde på 16 294 sek. 

Återbetalningstiden blev 18 år. Den interna räntan blev 6,2 %. I mini-scenariot hade 

installationen ett nettonuvärde på 3 143 sek. Återbetalningstiden blev 18 år. Den interna 

räntan blev 7,4 %. Dessa resultat av den ekonomiska kalkylen gäller också för Dalavägen 7. 

Se figur 8.47.1 och 8.47.2 under rubriken Appendix 8.47. 

 

Tabell 59. Resultat av de ekonomiska kalkylerna för Dalavägen 5 

Scenario Nettonuvärde [Kr] Återbetalningstid [År] Internränta [%] 

Maximal 16 556 18 6,2 

Minimal 3 143 18 7,4 

 

4.10.2 Dalavägen 7 

Se 4.10.1, Dalavägen 5 
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Tabell 60. Resultatöversikt för simuleringarna på Dalavägen 7 

Scenario Årligt behov 

[kWh / år] 

Installerad 

toppeffekt [kWp] 

Utbyte under 

första året [kWh] 

Avsättning [%] 

Maximal 3 337 15 15 322,8 10 

Minimal 3 337 1,2 1 175,8 82,5 

 

Se 4.10.1, Dalavägen 5 

 

Tabell 61. Resultat av de ekonomiska kalkylerna för Dalavägen 7 

Scenario Nettonuvärde [Kr] Återbetalningstid [År] Internränta [%] 

Maximal 16 556 18 6,2 

Minimal 3 143 18 7,4 

 

4.10.3 Dalavägen 11 

Dalavägen 11 konsumerar 20 000 kWh per år i fastighetsel. Den högsta effekt som 

simulerades för Dalavägen 11 var 8,1 kWp. Det förväntade energiutbytet för det första året 

blev 8 087,6 kWh. Avsättningen blev 75,8 %. Se figur 8.48.1 och 8.48.2 under rubriken 

Appendix 8.48. 

 

Tabell 62. Resultatöversikt för simuleringarna på Dalavägen 11 

Scenario Årligt behov 

[kWh / år] 

Installerad 

toppeffekt [kWp] 

Utbyte under 

första året [kWh] 

Avsättning [%] 

Maximal 20 000 8,1 8 087,6 75,8 

 

I max-scenariot för Dalavägen 11 hade installationen ett nettonuvärde på 25 817 sek.  

Återbetalningstiden blev 16 år. Den interna räntan blev 8,0 %. Se figur 8.49.1 och 8.49.2 

under rubriken Appendix 8.49.  

 

Tabell 63. Resultat av de ekonomiska kalkylerna för Dalavägen 11 

Scenario Nettonuvärde [Kr] Återbetalningstid [År] Internränta [%] 

Maximal 25 817 16 8,0 

 

4.10.4 Dalavägen 13 

Dalavägen 13 konsumerar 3 337 kWh per år i fastighetsel. Den högsta effekt som 

simulerades för Dalavägen 13 var 8,1 kWp. Det förväntade energiutbytet för det första året 
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blev 8 087,6 kWh. Avsättningen blev 17,9 %. I mini-scenariot blev den simulerade effekten 

1,2 kWp. Det förväntade energiutbytet för det första året blev 1 175,8 kWh. Avsättningen 

blev 82,5 %. Se figur 8.50.1 och 8.50.2 under rubriken Appendix 8.50. 

 

Tabell 64. Resultatöversikt för simuleringarna på Dalavägen 13 

Scenario Årligt behov 

[kWh / år] 

Installerad 

toppeffekt [kWp] 

Utbyte under 

första året [kWh] 

Avsättning [%] 

Maximal 3 337 8,1 8 087,6 17,9 

Minimal 3 337 1,2 1 175,8 82,5 

 

I max-scenariot för Dalavägen 13 hade installationen ett nettonuvärde på 6 115 sek. 

Återbetalningstiden blev 21 år. Den interna räntan blev 5,8 %. I mini-scenariot hade 

installationen ett nettonuvärde på 3 143 sek. Återbetalningstiden blev 18 år. Den interna 

räntan blev 7,4 %. Se figur 8.51.1 och 8.51.2 under rubriken Appendix 8.51. 

 

Tabell 65. Resultat av de ekonomiska kalkylerna för Dalavägen 13 

Scenario Nettonuvärde [Kr] Återbetalningstid [År] Internränta [%] 

Maximal 6 115 21 5,8 

Minimal 3 143 18 7,4 

 

4.11 Snöstorp 21:77 

4.11.1 Ljungbyvägen 30 A 

Ljungbyvägen 30 A konsumerar 15 170 kWh per år i fastighetsel. Den högsta effekt som 

simulerades för Ljungbyvägen 30 A var 9 kWp. Det förväntade energiutbytet under det första 

året blev 8 699,1 kWh. Avsättningen blev 58,2 %. I mini-scenariot blev den simulerade 

effekten 5,1 kWp. Det förväntade energiutbytet under det första året blev 5 018,4 kWh. 

Avsättningen blev 82,7 %. Ljungbyvägen 30 A var den enda av de undersökta fastigheterna 

som får skuggning på taket. Se figur 8.52.1 och 8.52.2 under rubriken Appendix 8.52. 

 

Tabell 66. Resultatöversikt för simuleringarna på Ljungbyvägen 30 A 

Scenario Årligt behov 

[kWh / år] 

Installerad 

toppeffekt [kWp] 

Utbyte under 

första året [kWh] 

Avsättning [%] 

Maximal 15 170 9 8 699,1 58,2 

Minimal 15 170 5,1 5 018,4 82,7 
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I max-scenariot för Ljungbyvägen 30 A hade installationen ett nettonuvärde på 17 349 sek. 

Återbetalningstiden blev 19 år Den interna räntan blev 6,9 %. I mini-scenariot hade 

installationen ett nettonuvärde på 16 224 sek. Återbetalningstiden blev 16 år. Den interna 

räntan blev 7,9 %. Se figur 8.53.1 och 8.53.2 under rubriken Appendix 8.53. 

 

Tabell 67. Resultat av de ekonomiska kalkylerna för Ljungbyvägen 30 A 

Scenario Nettonuvärde [Kr] Återbetalningstid [År] Internränta [%] 

Maximal 17 349 19 6,9 

Minimal 16 224 16 7,9 

 

4.11.2 Ljungbyvägen 30 B 

Ljungbyvägen 30 B konsumerar 3 728 kWh per år i fastighetsel. Den högsta effekt som 

simulerades för Ljungbyvägen 30 B var 10,5 kWp. Det förväntade energiutbytet under det 

första året blev 10 120,2 kWh. Avsättningen blev 16,2 %. I mini-scenariot blev den 

simulerade effekten 1,2 kWp. Det förväntade energiutbytet under det första året blev 1 120,4 

kWh. Avsättningen blev 87,6 %. Se figur 8.54.1 och 8.54.2 under rubriken Appendix 8.54. 

 

Tabell 68. Resultatöversikt för simuleringarna på Ljungbyvägen 30 B 

Scenario Årligt behov 

[kWh / år] 

Installerad 

toppeffekt [kWp] 

Utbyte under 

första året [kWh] 

Avsättning [%] 

Maximal 3 728 10,5 10 120,2 16,2 

Minimal 3 728 1,2 1 120,4 87,6 

 

I max-scenariot för Ljungbyvägen 30 B hade installationen ett nettonuvärde på 7 804 sek. 

Återbetalningstiden blev 21 år. Den interna räntan blev 5,7 %. I mini-scenariot hade 

installationen ett nettonuvärde på 16 224 sek. Återbetalningstiden blev 19 år. Den interna 

räntan blev 6,9 %. Se figur 8.55.1 och 8.55.2 under rubriken Appendix 8.55. 

 

Tabell 69. Resultat av de ekonomiska kalkylerna för Ljungbyvägen 30 B 

Scenario Nettonuvärde [Kr] Återbetalningstid [År] Internränta [%] 

Maximal 7 804 21 5,7 

Minimal 16 224 19 6,9 
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5. Analys av resultat 

Resultatet påvisar att vid maximering av anläggningarna så lönar det inte sig ekonomiskt. 

Överskottet som matas ut på nätet är alldeles för stort. Överskottet kommer i samband med 

sommarhalvåret, när spotpriserna på el är som billigast. Det betyder att överskottet som matas 

ut säljs billigare i förhållande till vinterhalvåret. Resultatet tyder på att det är mycket 

effektivare att dimensionera solcellerna utifrån energibehovet per år. Detta beror på att 

besparingen som fås genom avsättning är högre än ersättningen för matning ut på nätet. En 

hög grad av avsättning är därför viktigt för att få en ekonomiskt lönsam installation. Två 

andra viktiga faktorer som har viktig påverkan, är investeringskostnaden och kalkylräntan. 

Dessa faktorer är mycket svårare att påverka än avsättningen. 

 

Ekonomisk lönsamhet erhölls vid dimensionering utifrån energibehovet i alla installationer, 

förutom Hjässans låghus (Andersbergsringen 135 - 251). Därför anses det vara värt att 

investera i de fastigheter som gav ekonomisk lönsamhet. Hjässans låghus är dock den del av 

HFAB:s fastighetsbestånd som har högst potential ur energisynpunkt, vilket innebär att dessa 

fastigheter har möjlighet till högst utbyte av energi av alla fastigheter som har undersökts. 

Den fastighet som var mest lönsam ekonomiskt var Klostret 15. Denna fastighet hade kortast 

återbetalningstid och högst internränta. En annan fastighet som var bland de mest lönsamma 

är Fredrik strömsgatan 6, som är HFAB:s eget huvudkontor. Eftersom HFAB vill utmärka sig 

med att installera solceller på sina fastigheter vore det lämpligt att börja med denna fastighet.  

 

Figur 1 visar internräntan från de ekonomiska kalkylerna för varje fastighet i maxscenariot. 

Figur 2 visar internräntan från de ekonomiska kalkylerna i minscenariot. 
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Figur 1. Internränta från de ekonomiska kalkylerna i max-scenariot

 

 

Figur 2. Internränta från de ekonomiska kalkylerna i min-scenariot 
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6. Diskussion 

Ett vanligt nyckeltal som används för att bedöma en byggnads energiprestanda är dess 

energibehov delat på dess totala golvarea. Detta är ett mycket relevant nyckeltal i många 

energirelaterade aspekter när man undersöker en byggnad. Vid projektering av solceller är det 

dock mer relevant med energibehovet delat på takets yta istället. Anledningen är väldigt 

enkel: den lämpligaste delen av en byggnad att installera solceller på är taket. För att få en 

bättre uppfattning om hur lönsamma solceller vore på en byggnad är det därför bättre att veta 

hur stort dess elbehov är i förhållande till takets storlek, särskilt om byggnaden har mer än ett 

plan. Detta är dock en av få - om inte den enda - situationen då ett sådant nyckeltal vore 

relevant. I detta arbete utgick vi från elbehovet per m2 golvarea vid vårt första val av 

fastigheter att undersöka, eftersom det var detta nyckeltal som presenterades i statistiken.  

Det var framförallt tre faktorer som avgjorde hur lönsam en solcellsinstallation blir 

ekonomiskt: investeringskostnaden, kalkylräntan och avsättningen. Investeringskostnaden 

talar för sig själv. Ju lägre investeringskostnaden är, desto kortare tid behövs för att en 

solcellsinstallation ska bli lönsam. Ett sätt att påverka investeringskostnaden är val av 

solcellsmodul för installationen. Ju högre märkeffekt en solcellsmodul har i förhållande till 

sitt inköpspris, desto högre blir energiutbytet i förhållande till investeringskostnaden. Elpriset 

har också påverkan på återbetalningstiden. Högre elpris resulterar i högre ekonomisk 

ersättning för energiutbytet. Kalkylräntan har också betydande roll i hur lång 

återbetalningstiden blev i kalkylerna. Om ingen hänsyn tas till kalkylräntan, sjunker 

återbetalningstiden.   

  

Avsättningen är en viktig faktor p.g.a att man tjänar mer på avsättning direkt i byggnaden än 

om överskott på elektrisk energi säljs ut på nätet. Detta kan också kopplas till 

investeringskostnaden. En större anläggning blir bara mer lönsam om avsättningen 

fortfarande är hög. Avsättningen var den viktigaste aspekten för det här arbetet. För att mäta 

avsättningen var det av största vikt att varje fastighets elbehov kunde läsas av noggrant. 

Orsaken bakom överskottet på Hjässans låghus var att behovet av fastighetsel ofta var lågt i 

förhållande till energiutbytet från solcellerna. Det gjorde att de ekonomiska kalkylerna gav 

negativt resultat oavsett vilken storlek som simulerades för dem. I samtal med vår 

kontaktperson på HFAB presenterades en metod som gynnar HFAB, kunden och den hållbara 

utvecklingen. I dagsläget har varje enskild hyresgäst ett eget abonnemang. Detta gör att 

hushållselen vanligtvis inte mäts i fastigheternas undercentraler. HFAB:s metod bygger på att 

varje enskild fastighet har en central elmätare där HFAB är elleverantören. HFAB köper i sin 

tur in elen för hela fastigheten. Detta ger HFAB möjligheten att exakt mäta hur stor den totala 

elkonsumtionen är i den fastigheten. Det i sin tur skapar möjlighet för HFAB att installera 

stora solcellsanläggningar på dess fastighetstak, som försörjer fastigheten med hushållsel och 

fastighetsel. För HFAB blir det mycket lönsamt då det i princip blir 100% avsättning. För 

hyresgästen blir det ett elabonnemang utan nätavgifter och som dessutom ger förnybar energi 

i hemmet. Vid ett underskott av el köps från aktuell elleverantör.  
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6.1. Slutsats 

De fastigheter i HFAB:s bestånd som vi har undersökt har god potential för 

solcellsinstallationer - både energimässigt och ekonomiskt. Även om installationerna görs så 

stora som möjligt har de god potential att också bli ekonomiskt lönsamma ur ett livs-

cykelperspektiv. Skulle HFAB vilja dimensionera storleken på solcellsinstallationerna baserat 

på fastigheternas elbehov istället för att göra dem så stora som möjligt, blir investeringarna 

mer ekonomiskt lönsamma. HFAB har alltså gott om takyta för solceller och möjlig 

avsättning för att dra maximal nytta av den elenergi som de bidrar med.  

Dessa slutsatser dras baserat på hur HFAB mäter elbehoven med nuvarande installerade 

elmätare. I framtiden vore det aktuellt att än en gång undersöka potentialen för 

solcellsinstallationer på HFAB:s fastighetstak efter att HFAB kliver in i rollen som 

elleverantör. I det fallet kommer det att bli möjligt för mer exakta dimensioneringar efter 

varje fastighets totala elbehov. 

6.2. Egna reflektioner 

Polysun var väldigt användbart för simuleringarna av solcellsinstallationer. Möjligheterna att 

välja mellan olika moduler och lastprofiler ger användaren möjligheten att simulera för flera 

olika scenarier. Vid ekonomiska kalkyler behöver hänsyn tas till en lång rad faktorer. 

“Investeringskalkyl för solceller” var till stor hjälp för kalkylerna eftersom det gav en färdig 

mall där beräkningar utifrån dessa faktorer redan finns listade. Allt som behövdes för att få 

resultaten var att lägga in data som hade erhållits under ett tidigare skede. Så länge data är 

rimliga, ger “investeringskalkyl för solceller” en god översikt av hur lönsam en 

solcellsinstallation kan väntas bli.  
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8. Appendix 

Appendix 8.1 -  Mall för excelarket “Investeringskalkyl för solceller” 
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Appendix 8.2 - Resultatöversikt av simuleringarna i Polysun för 

Andersbergsringen 2 

Figur 8.2.1 Visar resultatöversikt för den maximerade anläggningen 

Figur 8.2.2 Visar resultatöversikten för den minimerade anläggningen 
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Appendix 8.3 - Resultat av de ekonomiska kalkylerna för Andersbergsringen 2 

Figur 8.3.1 Resultat av den ekonomiska kalkylen för den maximerade anläggningen 

 

Figur 8.3.2 Resultat av den ekonomiska kalkylen för den minimerade anläggningen 
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Appendix 8.4 Resultatöversikt av simuleringarna i Polysun för 

Fredrikströmsgatan 6 

Figur 8.4.1 Visar resultatöversikt för en maximerad anläggning 

 

Figur 8.4.2 Visar resultatöversikt för en minimerad anläggning 
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Appendix 8.5 - Resultat av de ekonomiska kalkylerna för Fredrik strömsgatan 6 

Figur 8.5.1 Resultat av den ekonomiska kalkylen för den maximerade anläggningen 

 

 

Figur 8.5.2 Resultat av den ekonomiska kalkylen för den minimerade anläggningen 
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Appendix 8.6 Resultatöversikt av simuleringarna i Polysun för 

Fredrikvallsgatan 5 

 

 

Appendix 8.7 - Resultat av de ekonomiska kalkylerna för Fredrikvallsgatan 5 
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Appendix 8.8 Resultatöversikt av simuleringarna i Polysun för Lärkvägen 10–

16  

Figur 8.8.1 Visar resultatöversikt för en maximerad anläggning 

 
 

Figur 8.8.2 Visar resultatöversikt för en minimerad anläggning 
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Appendix 8.9 - Resultat av de ekonomiska kalkylerna för Lärkvägen 10–16 

Figur 8.9.1 Resultat av den maximerade ekonomiska kalkylen för anläggningen 

 

Figur 8.9.2 Resultat av den minimerade ekonomiska kalkylen för anläggningen 
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Appendix 8.10 Resultatöversikt av simuleringarna i Polysun för Lärkvägen 22–

26  

Figur 8.10.1 Visar resultatöversikt för en maximerad anläggning 

 

Figur 8.10.2 Visar resultatöversikt för en minimerad anläggning 

 
 

  



X 
 

Appendix 8.11 - Resultat av de ekonomiska kalkylerna för Lärkvägen 22–26 

Figur 8.11.1 Resultat av den maximerade ekonomiska kalkylen för anläggningen 

 

Figur 8.11.2 Resultat av den minimerade ekonomiska kalkylen för anläggningen 
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Appendix 8.12 Resultatöversikt av simuleringarna i Polysun för 

Andersbergsringen 101–117 

Figur 8.12.1 Visar resultatöversikt för en maximerad anläggning 

 

 
 

Figur 8.12.2 Visar resultatöversikt för en minimerad anläggning 
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Appendix 8.13 - Resultat av de ekonomiska kalkylerna för Andersbergsringen 

101–117 

Figur 8.13.1 Resultat av den maximerade ekonomiska kalkylen för anläggningen 

 

Figur 8.13.2 Resultat av den minimerade ekonomiska kalkylen för anläggningen 
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Appendix 8.14 Resultatöversikt av simuleringarna i Polysun för 

Andersbergsringen 119–123 

Figur 8.14.1 Visar resultatöversikt för en maximerad anläggning 

 
 

Figur 8.14.2 Visar resultatöversikt för en minimerad anläggning 

 
 

Resultaten för denna fastighet gäller också för Andersbergsringen 129-133. 
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Appendix 8.15 - Resultat av de ekonomiska kalkylerna för Andersbergsringen 

119–123  

Figur 8.15.1 Resultat av den maximerade ekonomiska kalkylen för anläggningen 

 

Figur 8.15.2 Resultat av den minimerade ekonomiska kalkylen för anläggningen 

 

 

Resultaten för denna fastighet gäller också för Andersbergsringen 129-133. 
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Appendix 8.16 Resultatöversikt av simuleringarna i Polysun för 

Andersbergsringen 125–127 

Figur 8.16.1 Visar resultatöversikt för en maximerad anläggning 

 
 

Figur 8.16.2 Visar resultatöversikt för en maximerad anläggning 
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Appendix 8.17 - Resultat av de ekonomiska kalkylerna för Andersbergsringen 

125–127 

Figur 8.17.1 Resultat av den maximerad ekonomiska kalkylen för anläggningen 

 

Figur 8.17.2 Resultat av den minimerad ekonomiska kalkylen 
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Appendix 8.18 Resultatöversikt av simuleringarna i Polysun för 

Andersbergsringen 135–145 

Figur 8.18.1 Visar resultatöversikt för en maximerad anläggning 

 

Figur 8.18.2 Visar resultatöversikt för en minimerad anläggning 

 

  



XVIII 
 

Appendix 8.19 - Resultat av de ekonomiska kalkylerna för Andersbergsringen 

135–145 

Figur 8.19.1 Resultat av den maximerade ekonomiska kalkylen 

 

Figur 8.19.2 Resultat av den minimerade ekonomiska kalkylen 
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Appendix 8.20 Resultatöversikt av simuleringarna i Polysun för 

Andersbergsringen 147–157 

Figur 8.20.1 Visar resultatöversikt för en maximerad anläggning 

 

 

 

Figur 8.20.2 Visar resultatöversikt för en minimerad anläggning  

 

 

Resultaten för denna fastighet gäller också för Andersbergsringen 159-169. 
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Appendix 8.21 - Resultat av de ekonomiska kalkylerna för Andersbergsringen 

147–157 

Figur 8.21.1 Resultat av den maximerade ekonomiska kalkylen 

 

Figur 8.21.1 Resultat av den minimerade ekonomiska kalkylen 

 
 

Resultaten för denna fastighet gäller också för Andersbergsringen 159-169. 
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Appendix 8.22 Resultatöversikt av simuleringarna i Polysun för 

Andersbergsringen 171–177 

Figur 8.22.1 Visar resultatöversikt för en maximerad anläggning 

 

 

Figur 8.22.2 Visar resultatöversikt för en minimerad anläggning  

 

 
 

Resultaten för denna fastighet gäller också för Andersbergsringen 203-209. 
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Appendix 8.23 - Resultat av de ekonomiska kalkylerna för Andersbergsringen 

171–177 

Figur 8.23.1 Resultat av den maximerade ekonomiska kalkylen 

 

Figur 8.23.2 Resultat av den maximerade ekonomiska kalkylen 

 
 

Resultaten för denna fastighet gäller också för Andersbergsringen 203-209. 
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Appendix 8.24 Resultatöversikt av simuleringarna i Polysun för 

Andersbergsringen 183–189 

Figur 8.24.1 Visar resultatöversikt för en maximerad anläggning 

 

Figur 8.24.2 Visar resultatöversikt för en minimerad anläggning 

 
 

Resultaten för denna fastighet gäller också för Andersbergsringen 191-201. 
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Appendix 8.25 - Resultat av de ekonomiska kalkylerna för Andersbergsringen 

183–189 

Figur 8.25.1 Resultat av den maximerade ekonomiska kalkylen 

 

Figur 8.25.2 Resultat av den maximerade ekonomiska kalkylen 

 
 

Resultaten för denna fastighet gäller också för Andersbergsringen 191-201. 
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Appendix 8.26 Resultatöversikt av simuleringarna i Polysun för 

Andersbergsringen 211–219 

Figur 8.26.1 Visar resultatöversikt för en maximerad anläggning 

 

Figur 8.26.2 Visar resultatöversikt för en minimerad anläggning 
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Appendix 8.27 - Resultat av de ekonomiska kalkylerna för Andersbergsringen 

211–219 

Figur 8.27.1 Resultat av den maximerade ekonomiska kalkylen 

 

Figur 8.27.2 Resultat av den minimerade ekonomiska kalkylen 
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Appendix 8.28 Resultatöversikt av simuleringarna i Polysun för 

Andersbergsringen 221–235 

Figur 8.28.1 Visar resultatöversikt för en maximerad anläggning 

 

Figur 8.28.2 Visar resultatöversikt för minimerad anläggning 

 
 

Resultaten för denna fastighet gäller också för Andersbergsringen 237-251. 
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Appendix 8.29 - Resultat av de ekonomiska kalkylerna för Andersbergsringen 

221–235 

Figur 8.29.1 Resultat av den maximerade ekonomiska kalkylen 

 

Figur 8.29.2 Resultat av den minimerade ekonomiska kalkylen 

 
 

Resultaten för denna fastighet gäller också för Andersbergsringen 237-251. 
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Appendix 8.30 Resultatöversikt av simuleringarna i Polysun för Kaptenen 5 för 

sektion A 

Figur 8.30.1 Visar resultatöversikt för en maximerad anläggning 

 

Figur 8.30.2 Visar resultatöversikt för en minimerad anläggning 

 
  



XXX 
 

Appendix 8.31 - Resultat av de ekonomiska kalkylerna för Kaptenen 5 för 

sektion A 

Figur 8.31.1 Resultat av den maximerade ekonomiska kalkylen 

 

Figur 8.31.2 Resultat av den minimerade ekonomiska kalkylen 

 
  



XXXI 
 

Appendix 8.32 Resultatöversikt av simuleringarna i Polysun för Kaptenen 5 för 

sektion B 

 

Appendix 8.33 - Resultat av de ekonomiska kalkylerna för Kaptenen 5 för 

sektion B 
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Appendix 8.34 Resultatöversikt av simuleringarna i Polysun för Malcusgatan 2 

Figur 8.34.1 Visar resultatöversikt för en maximerad anläggning 

 

Figur 8.34.2 Visar resultatöversikt för en maximerad anläggning 
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Appendix 8.35 - Resultat av de ekonomiska kalkylerna för Malcusgatan 2 

Figur 8.35.1 Resultat av den maximerade ekonomiska kalkylen 

 

Figur 8.35.2 Resultat av den minimerade ekonomiska kalkylen 
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Appendix 8.36 Resultatöversikt av simuleringarna i Polysun för Malcusgatan 

6–8  

Figur 8.36.1 Visar resultatöversikt för en maximerad anläggning 

 

Figur 8.36.2 Visar resultatöversikt för en minimerad anläggning 
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Appendix 8.37 - Resultat av de ekonomiska kalkylerna för Malcusgatan 6–8   

Figur 8.37.1 Resultat av den maximerade ekonomiska kalkylen 

 
 

Figur 8.37.2 Resultat av den minimerade ekonomiska kalkylen 

 
  



XXXVI 
 

Appendix 8.38 Resultatöversikt av simuleringarna i Polysun för Malcusgatan 

10–14  

Figur 8.38.1 Visar resultatöversikt för en maximerad anläggning 

 
 

Figur 8.38.2 Visar resultatöversikt för en minimerad anläggning 
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Appendix 8.39 - Resultat av de ekonomiska kalkylerna för Malcusgatan 10–14   

Figur 8.39.1 Resultat av den maximerade ekonomiska kalkylen 

 

Figur 8.39.2 Resultat av den minimerade ekonomiska kalkylen 

 
 

  



XXXIX 
 

Appendix 8.40 Resultatöversikt av simuleringarna i Polysun för Malcusgatan 

16–18  

Figur 8.40.1 Visar resultatöversikt för en maximerad anläggning 

 

Figur 8.40.2 Visar resultatöversikt för en minimerad anläggning 

 
 

Resultaten för denna fastighet gäller också för Malcusgatan 20-22 och 24-26. 
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Appendix 8.41 - Resultat av de ekonomiska kalkylerna för Malcusgatan 16–18   

Figur 8.41.1 Resultat av den maximerade ekonomiska kalkylen 

 

Figur 8.41.2 Resultat av den minimerade ekonomiska kalkylen 

 
 

Resultaten för denna fastighet gäller också för Malcusgatan 20-22 och 24-26. 
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Appendix 8.42 Resultatöversikt av simuleringarna i Polysun för 

Sofiebergsvägen 26 

Figur 8.42.1 Visar resultatöversikt för en maximerad anläggning 

 

Figur 8.42.2 Visar resultatöversikt för en maximerad anläggning 

 
 

Resultaten för denna fastighet gäller också för Sofiebergsvägen 28. 
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Appendix 8.43 - Resultat av de ekonomiska kalkylerna för Sofiebergsvägen 26   

Figur 8.43.1 Resultat av den maximerade ekonomiska kalkylen 

 

Figur 8.43.2 Resultat av den minimerade ekonomiska kalkylen 

 
 

Resultaten för denna fastighet gäller också för Sofiebergsvägen 28. 
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Appendix 8.44 Resultatöversikt av simuleringarna i Polysun för 

Sofiebergsvägen 30 

Figur 8.44.1 Visar resultatöversikt för en maximerad anläggning 

 

Figur 8.44.2 Visar resultatöversikt för en maximerad anläggning 
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Appendix 8.45 - Resultat av de ekonomiska kalkylerna för Sofiebergsvägen 30   

Figur 8.45.1 Resultat av den maximerade ekonomiska kalkylen 

 

Figur 8.45.2 Resultat av den minimerade ekonomiska kalkylen 
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Appendix 8.46 Resultatöversikt av simuleringarna i Polysun för Dalavägen 5 

Figur 8.46.1 Visar resultatöversikt för en maximerad anläggning 

 

Figur 8.46.2 Visar resultatöversikt för en minimerad anläggning 
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Appendix 8.47 - Resultat av de ekonomiska kalkylerna för Dalavägen 5   

Figur 8.47.1 Resultat av den maximerade ekonomiska kalkylen 

 

Figur 8.47.2 Resultat av den minimerade ekonomiska kalkylen 
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Appendix 8.48 Resultatöversikt av simuleringarna i Polysun för Dalavägen 11 

Figur 8.48.1 Visar resultatöversikt för en maximerad anläggning 

 

Figur 8.48.2 Visar resultatöversikt för en minimerad anläggning 
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Appendix 8.49 - Resultat av de ekonomiska kalkylerna för Dalavägen 5   

Figur 8.49.1 Resultat av den maximerade ekonomiska kalkylen 

 

Figur 8.49.2 Resultat av den minimerade ekonomiska kalkylen 
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Appendix 8.50 Resultatöversikt av simuleringarna i Polysun för Dalavägen 13 

Figur 8.50.1 Visar resultatöversikt för en maximerad anläggning 

 

Figur 8.50.2 Visar resultatöversikt för en minimerad anläggning 
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Appendix 8.51 - Resultat av de ekonomiska kalkylerna för Dalavägen 13   

Figur 8.51.1 Resultat av den maximerade ekonomiska kalkylen 

 
 

Figur 8.51.2 Resultat av den maximerade ekonomiska kalkylen 
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Appendix 8.52 Resultatöversikt av simuleringarna i Polysun för Ljungbyvägen 

30A 

Figur 8.52.1 Visar resultatöversikt för en maximerad anläggning 

 
 

Figur 8.52.2 Visar resultatöversikt för en minimerad anläggning 
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Appendix 8.53 - Resultat av de ekonomiska kalkylerna för Ljungbyvägen 30A   

Figur 8.53.1 Resultat av den maximerade ekonomiska kalkylen 

 
 

Figur 8.53.2 Resultat av den minimerade ekonomiska kalkylen 
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Appendix 8.54 Resultatöversikt av simuleringarna i Polysun för Ljungbyvägen 

30B 

Figur 8.54.1 Visar resultatöversikt för en maximerad anläggning 

 

Figur 8.54.2 Visar resultatöversikt för en maximerad anläggning 
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Appendix 8.55 - Resultat av de ekonomiska kalkylerna för Ljungbyvägen 30B   

Figur 8.55.1 Resultat av den maximerade ekonomiska kalkylen 

 
 

Figur 8.55.2 Resultat av den maximerade ekonomiska kalkylen 
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