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Sammanfattning 
Malmö Stad har ambitionen att stadsdelen Hyllie ska bli ett demonstrationsområde för hållbar 

stadsutveckling och områdets energimål för 2020 återspeglar de mål hela Malmö har för 2030. 

Ett delmål i Hyllies klimatkontrakt är att en betydande del av dess energibehov ska försörjas 

från lokal förnybar energi vilket innebär att alla tänkbara lösningar för energiutvinning behöver 

undersökas. Denna studie syftar till att undersöka potentialen i att utnyttja bullerskydd längs 

med Annetorpsvägen för att generera förnybar el. 

För att kvantifiera förluster som kan uppstå på grund av skuggor från kringliggande byggnation 

har en 3D-modell av området byggts upp i SketchUp. En funktion i programmet gör det möjligt 

att simulera skuggor och hur de förändras över tid. En referensmodell av en ljudbarriär har 

använts för att hitta de datum då solcellerna skuggas från omgivande byggnation beroende på 

byggnadshöjd och barriärens position. 

Resultatet visar att två sträckor (A och B) längs vägen är lämpliga för solelgenererande 

ljudbarriärer, med en sammanlagd längd på ca 400 meter. Anläggning A med installerad effekt 

på 19 kWp förväntas generera 18 200 kWh per år vid realistisk skuggning, vilket motsvarar ett 

bortfall på 6 % från skuggfri produktion. Anläggning B med installerad effekt på 37 kWp har en 

förväntad produktion på 37 500 kWh och obefintligt bortfall från skuggning. Detta ger en total 

produktion på 56 500 kWh årligen. 

Den sammanlagda investeringskostnaden (exkl. kostnader för bullerskydd) för båda 

anläggningarna är ca en miljon kronor. Det ekonomiska utfallet vid troligt scenario är ett 

negativt kapitalvärde efter 25 år. Förändring av kritiska faktorer som investeringsstöd, 

investeringskostnad, elpris och kalkylränta kan dock påverka utfallet positivt. Faktorer såsom 

skuggor från byggnader, placeringen av anläggningen i förhållandet till vägen och 

produktionsminskning från smuts ger en minimal inverkan på det ekonomiska utfallet. 

Trots osäkerheten i det ekonomiska utfallet innebär en realisering av projektet andra positiva 

effekter, exempelvis reduktion av koldioxidutsläpp och en positiv inverkan på allmänhetens syn 

på förnybar energi. 

  



Abstract 
City of Malmö has ambitions for the district Hyllie to become a demonstrative area of 

sustainable urban development. As a part of this the following report aims to investigate the 

potential in using noise barriers combined with photovoltaics along Annetorpsvägen to 

generate solar electricity. To quantify the losses that shadows from buildings along the road 

might cause, a 3D-model of the area was constructed in SketchUp. This digital model made it 

possible to simulate shadows and how they change over the year. A reference model of a 

photovoltaic noise barrier (PVNB) was constructed and used to find the dates on which the 

solar cells are shadowed depending on building heights and positioning of the barrier. 

The results show that two lengths with a total distance of 400 meters is appropriate for 

applying photovoltaic noise barriers. Along distance A, a PVNB with a total capacity of 19 kWp 

is expected to generate 18 000 kWh per year assuming realistic shadowing, which equals 6% 

losses compared to production without shadows. The PVNB along distance B with installed 

capacity of 37 kWp has no considerable problems with shadowing and is expected to generate 

37 500 kWh per year. This gives a total production of 56 500 kWh per year. 

The combined investment costs (excluding costs for the actual noise barrier) for both power 

plants are assumed to be approximately one million SEK. Expected economical outcome is a 

negative capital value after 25 years, although a change of critical factors such as investment 

aid, investment cost, electricity prices and cost of capital may result in a more positive 

outcome. Production losses from shadowing and dirt seem to have a minimal effect on the 

outcome 

Despite uncertainty in the economical outcome, realizing the project would have several other 

positive effects such as reduction of carbon dioxide emissions and a positive impact on the 

public view of renewable energy. 

 

Keywords: PVNB, photovoltaic, noise, barrier, sound  



Förord 
Detta examensarbete avslutar vår ingenjörsutbildning inom energiteknik. Studien har gett oss 

en unik möjlighet att kombinera ritprogram med tekniskt kunnande för att prognostisera 

produktionen från en anläggning på ett område som inte ens är uppbyggt ännu. Att dessutom 

få fördjupa sig i solcellsteknik och marknadens utveckling har varit mycket givande och känns 

relevant för våra framtida karriärer. 

Vi skulle vilja rikta ett stort tack till Joakim Nordqvist på Malmö Stad för introduktionen till 

miljöförvaltningens arbete som gjorde det möjligt att genomföra detta projekt. Dessutom vill 

vi tacka Jan Rosenlöf på stadsbyggnadskontoret i Malmö för sitt kontinuerliga engagemang och 

hjälp, Bullerplank Entreprenad AB för bidrag med prisuppskattningar samt vår handledare 

Ingemar Josefsson på Högskolan i Halmstad för hjälp med rapportens utformning. 

Halmstad, 21/5-14 

  



Disposition 

Inledning Här presenteras bakgrunden till projektet och som ligger till grund 

för studiens problemformulering och syfte samt vilket 

tillvägagångssätt vi hållit oss till. 

Teori En sammanställning av tidigare forskning och genomförda projekt 

inom området samt fakta och litteratur som är relevant för denna 

studie. 

Genomförande Detaljerad beskrivning av studiens arbetsgång, uppbyggnad av 

området i programmet SketchUp samt motiveringar till de val som 

gjorts i de tekniska och ekonomiska beräkningarna. 

Resultat Redovisning av studiens resultat 

Diskussion Studiens resultat anknyts till de inledande frågeställningarna och 

en subjektiv bedömning av dess noggrannhet och värde görs. 

Slutsats Här sammanfattas de slutsatser som antagits efter diskussion. 
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 Inledning 1

1.1 Bakgrund 

Malmö har ambitionen att till 2020 vara världsledande inom hållbar stadsutveckling. Som del i 

arbetet för att uppnå detta satsas stort på den framväxande stadsdelen Hyllie. Tanken är att 

Hyllie ska utvecklas till Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel och bli en global förebild 

för hållbar stadsutveckling. Malmö stad har tillsammans med VA SYD och E.ON arbetat fram ett 

klimatkontrakt med ett antal mål som ska ligga till grund för denna utveckling som 

undertecknades av samtliga parter i februari 2011. Ett av målen i kontraktet är att en 

betydande del av Hyllies energiförsörjning ska komma från lokal förnybar energi. För att detta 

ska uppnås krävs att man utnyttjar de ytor som finns inom området. 

Genom norra delen av området Hyllie sträcker sig Annetorpsvägen som bitvis är orienterad öst 

till väst. Enligt en illustrationsplan från Malmö stadsbyggnadskontor planeras 

kontorsbyggnader, bostäder och odlingslotter längs båda sidor av denna väg (se figur 1).  

 

Figur 1: En illustrationsplan gjord av Malmö stadsbyggnadskontor som visar både befintlig och planerad byggnation 
kring Annetorpsvägen. 

För att hålla ljudnivåerna nere i och kring dessa byggnader antags ett antal ljudbarriärer 

behövas varav några kommer att vara orienterade med ena långsidan i söderriktning. Som led i 

ovan nämnda mål vill Malmö stad undersöka möjligheten att utnyttja dessa ytor för att 

generera förnybar energi. De byggnader som ska byggas söder om vägen är planerade som 4-5 

våningar bostäder blandat med kontor. (Rosenlöf, 2014) (Boverket, 2008)  
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1.2 Syfte 

Arbetet syftar till att undersöka potentialen i att utnyttja bullerskydd längs med 

Annetorpsvägen för att generera förnybar el.  

1.3 Frågeställningar 

Vilka sträckor längs Annetorpsvägen kan ha behov av ljudbarriärer? 

Hur kan en solelgenererande ljudbarriär utformas och vilken typ av modell passar för platsen? 

Hur ser förväntad produktion ut för en eventuell anläggning och vilken inverkan har omgivande 

byggnation? 

Vilka övriga skuggrelaterade problem kan uppstå? 

Hur ser de ekonomiska förutsättningarna ut för en eventuell anläggning? 

Vilken övrig nytta medför ett realiserat projekt? 

1.4 Mål 

Rapporten ska tydligt presentera fördelar och nackdelar med att anlägga en solelgenererande 

ljudbarriär längs Annetorpsvägen i Hyllie. Resultatet ska även fungera som underlag för 

beslutsfattande om eventuell realisering av ett projekt inom området. 

1.5 Avgränsningar 

Den undersökta platsen avgränsas geografiskt till den bit av Annetorpsvägen som leder genom 

Hyllie och de byggnader i omgivningen som kan komma att påverka anläggningen. Möjligheten 

att anlägga solfångare för värmeproduktion längs ljudbarriären kommer inte att beröras då 

Malmö har god tillgång till spillvärme. Producerad el förväntas levereras till elnätet och 

möjligheten att lagra energin på plats undersöks inte. Svårigheter att få tillgång till information 

om det lokala elnätet gör att anläggningens specifika inverkan på detta inte kommer att 

behandlas. Endast solcellsanläggningen och dess merkostnad för byggnation kommer att 

genomgå en ekonomisk utvärdering. Kostnad för själva ljudbarriären och medföljande 

värdeökning av omliggande mark exkluderas. 

1.6 Metod 

Arbetet inleddes med en genomgång av tidigare forskning och projekt inom området följt av 

en litteraturstudie kring solinstrålning, solceller och skuggningseffekter. Relevant fakta för 

denna studie har sammanställts i ett teoriavsnitt tillsammans med en redogörelse för statliga 

subventioner, statistik över priser samt en beskrivning av ekonomiska utvärderingsmetoder.  
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Området analyserades för att identifiera lämpliga sträckor och därefter konstruerades en 3D-

modell av området i CAD-programmet SketchUp där en lämplig ljudbarriär placerades ut. 

I programmet simulerades skuggor för olika byggnadshöjder, placeringar och tider på året för 

att ge en uppfattning om hur stora produktionsbortfall som kan uppstå. Denna information 

används sedan för att beräkna förväntad produktion för hela anläggningen. För att utvärdera 

lönsamheten i att realisera projektet genomfördes en nuvärdesanalys följt av en 

känslighetsanalys. Till sist värderades även projektets övriga nytta i form av 

koldioxidreduktioner och positiv inverkan på allmänheten. Både produktions- och 

ekonomiberäkningar har genomförts i programmet Excel. En mer utförlig beskrivning av 

arbetsgången finns i kapitel 3, genomförande. 

Under arbetets gång har kontinuerlig kontakt via mail och möten skett med handledare från 

både högskolan och från Malmö Stad samt med VD för Bullerplank Entreprenad AB. 
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 Teori 2

2.1 Tidigare forskning och projekt 

En studie över ljudbarriärer i kombination med solceller har gjorts i Belgien, där hänsyn tagits 

till ekonomiska aspekter för både ljudavskärmning, energiförsäljning och miljönytta. Där visas 

att båda separata delar kan ses som ekonomiskt gynnsamma då avskärmning av ljud leder till 

ökat värde på mark och bostäder som påverkas. Vidare framläggs argumentet att barriären 

med fördel integreras med solceller direkt vid byggnation i motsats till att monteras i 

efterhand, då den gemensamma arbetskostnaden blir något lägre än den för två separata 

arbeten. Dessutom påpekas att kostnaden för själva ljudbarriären kan bli något högre vid 

eftermontering av solceller då en bärande konstruktion krävs för att anläggningen ska tåla 

extrema väderförhållanden. (Schepper, Passel, Manca, & Thewys, 2011) 

2.1.1 Genomförda projekt 

Idén med solceller kombinerat med ljudbarriär är i sig inget nytt. Det första projektet 

färdigställdes redan 1989 i Schweiz, där strax under en kilometer bullerplank fick 

toppmonterade solceller på totalt 100 kWp (se figur 2). Denna anläggning är fortfarande i drift 

och levererar ca 170 MWh till nätet årligen. (Lenardic, 2012) 

  

Figur 2: Det första färdigställda projektet med solceller på ljudbarriär restes 1989 i Schweiz, © Denis Lenardic, 
pvresources.com 

 

I Holland, längs motorväg A27 nära Utrecht, installerades år 1995 en 550 m lång 

solelsgenererande ljudbarriär. Syftet var att konstruera ett demonstrationsobjekt för denna typ 

av anläggningar. Total kapacitet uppgår till 48,5 kWp och anläggningen är nätansluten. 

Solpanelerna placerades ovanpå ljudbarriären och bidrar till att blockera reflekterat ljud. Parter 

som involverades i projektet var bl.a. den holländska regeringen (som även är ägare) samt 

teknikföretagen Remu, Novem och Holland scherm. 
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Under de två första åren undersöktes anläggningen där mätningar och analyser gjordes för att 

säkerställa de förväntade resultaten. Sammanfattningsvis kom man fram till att orienteringen 

av anläggningen, sydväst till sydsydväst, bidrog till 18 % förlust av solinstrålning jämfört med 

ideal azimut (syd) samt att ansamling av smuts från vägar sker snabbare än vid montering på 

hustak. Solinstrålningsminskningen uppgick till 5,5 % under två år. (Jochems, 2013) 

Enligt ett annat försök i Holland har man kommit fram till att ca 8 % av solinstrålningen går 

förlorad p.g.a. föroreningar från den närliggande trafiken. Detta har man gjort genom att 

rengöra ett antal referensceller och låta resten av modulerna vara förorenade. Därefter har 

man beräknat verkningsgraden genom energidata för 2 veckor innan och efter rengöringen. 

Rengöring av solcellerna rekommenderas efter vinterhalvåret. (Borg & Jansen, 2001) 

Sedan 1989 har ett stort antal liknande 

anläggningar tagits i drift och 2011 fanns 

totalt 28 stycken med en gemensam 

installerad maxeffekt på 7,4 MWp. En 

övervägande majoritet av dessa återfinns i 

Tyskland (13st) och Schweiz (7st) (se figur 

3). (Corfield, 2012) 

 

 

 

 
Figur 3: Elgenererande ljudbarriärer i Europa (Corfield, 2012) 
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Figur 4: Giebenach A2, ©TNC Consulting AG, 
Switzerland. 

Plats: Schweiz 

År: 1995 

Storlek: 100kWp 

Solcellerna riktades bort från vägen, dvs. 

placerades på baksidan av ljudbarriären. 

Detta gav utrymme till mer area solcell per 

meter ljudbarriär (se figur 4). 

 

Figur 5: PVNB A9, ©TNC Consulting AG, 
Switzerland. 

Plats: Holland 

År: 1992 

Storlek: 220kWp 

Varje modul (2160st) installerades med 

enskild omriktare. Detta medförde ett par 

mindre problem då tekniken var relativt ny 

(se figur 5). 

 

Figur 6: Ammersee Fabrisolar, ©TNC Consulting 
AG, Switzerland. 

Plats: Tyskland 

År: 1998 

Storlek: 10kWp 

Här användes en så kallad cassettemodell 

och en central omriktare. Modellen både 

absorberar och reflekterar ljud (se figur 6). 

 

2.1.2 Sverige 

I Sverige finns hittills inget genomfört projekt där solceller har monterats på ljudbarriär. I 

Lerum, strax utanför Göteborg, bedrivs dock ett projekt där 400 m bullerplank utgör en yta för 

solfångare som ska producera värme till fjärrvärmenätet. Byggnationen beräknas vara färdig i 

november 2014 och anläggningen förväntas leverera 250-400 MWh värme om året. Sänkta 

ljudnivåer förväntas leda till kostnadsreduktioner på ca 630 000 – 945 000 kr per år samt en 
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värdeökning för omgivande mark och byggnation på 5 %. Anläggningen beräknas kosta ca 14 

miljoner, varav EU-kommissionen bidrar med fem miljoner. (Bengtsson, 2014) 

2.2 Solceller 

När solljus träffar solcellen omvandlar den energin i instrålningen till elektrisk energi, helt utan 

bränsle, utan att några mekaniskt rörliga delar och utan att någonting i solcellen förbrukas. Det 

finns många olika typer av solceller på marknaden, men den vanligaste sorten är uppbyggda av 

en framsida av glas, ett tvådelat mellanskikt av mono- eller polykristallina kiselskivor samt en 

baksida med kontaktyta. (Lenardic, Denis, 2013) 

2.2.1 Energiomvandling 

En kiselbaserad solcell består av två skikt, ett n-dopat (överskott av elektroner) och ett p-dopat 

(underskott av elektroner). När skikten sammanfogas skapas ett elektriskt fält mellan dem 

eftersom överskott av elektroner närmast sammanfogningen flödar över för att fylla 

underskottet på andra sidan sammanfogningen. När solljus med tillräckligt hög energi träffar 

elektroner i detta elektriska fält frigörs dessa från kislets bindningar och dras mot den numera 

positivt laddade delen av det n-dopade skiktet. När elektronen frigörs skapas även ett ”hål” 

med positiv laddning där en elektron fattas. Detta så kallade hål dras till den negativt laddade 

delen av p-skiktet. Nu finns för många elektroner i det ena skiktet och för få elektroner i det 

andra skiktet. En yttre ledning ansluts mellan solcellens båda skikt, genom vilken elektronerna 

tvingas vandra för att fylla underskottet på andra sidan. Elektrisk ström bildas i motsatt riktning 

genom ledningen. (NEED, 2011) 

 

Figur 7 – En solcell. Energi i solinstrålningen skapar en laddning mellan skikten i solcellen. Ansluts en ledning där 
mellan tvingas dessa elektroner att färdas genom ledningen och bildar på så vis en ström i motsatt riktning. 

 

Solceller som är vanligast på marknaden idag har en verkningsgrad på ca 15 %. En del av den 

omvandlade energin försvinner genom systemförluster som varierar beroende på vilken 

växelriktare man använder. Ett riktvärde som ofta används är 14 %. Teknisk livslängd för en 
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solpanel brukar antas vara 25 år, något som uppmätts och bekräftats även i Svenskt klimat. 

(Energimyndigheten, 2013) (Energimyndigheten, 2007) 

Installerad effekt benämns ofta som kWp (kilowatt peak) vilket innebär den effekt som 

solcellen levererat vid test under specifika förhållanden, närmre bestämt vid instrålning på 

1000 W/m2 och en temperatur på 25° C. Detta innebär att en solcell med verkningsgraden 14 

% vid denna temperatur kommer att märkas med installerad effekt 140 W/m2. (Lenardic, Denis, 

2013) 

2.2.2 Skuggning 

Mindre skuggor, från exempelvis lyktstolpar eller trädgrenar, kan leda till relativt stora 

energiförluster beroende på vilken typ av solcell som används, vilken form skuggan har och i 

vilken riktning den faller. Andra faktorer är om bypass dioder används och hur de i så fall är 

kopplade, hur anläggningens moduler är kopplade och vilka egenskaper växelriktaren har. (Eloy 

Díaz-Dorado, 2010) 

En solcellsanläggning består av en mängd små solceller som vardera har en spänning på runt 

0.5-0.7V. För att få ut en mer lätthanterad spänning seriekopplas ett visst antal solceller så att 

dess spänningar adderas (generellt är målet att få ut 12- eller 24V), och ett antal seriekopplade 

rader parallellkopplas sedan med varandra för att få ut önskad effekt. En sådan uppsättning 

kallas för en modul (se figur 8). (Markvart, 2000) 

 

Figur 8: En solcellmodul med 36 solceller och två parallellkopplade strängar. De seriekopplade solcellernas spänning 
adderas för att tillsammans generera önskad spänning 

 

  



9 
 

En sådan seriekoppling av solceller(se figur 9) leder till att en cell som skuggas eller är skadad 

kan börja agera som last, och negligerar på så vis effekten från hela serien. Effekten som 

förbrukas i cellen omvandlas dessutom till värme vilket i vissa fall kan skada anläggningen. Om 

modulen som innefattar den felande cellen dessutom är seriekopplad med andra moduler 

begränsar den även strömmen genom dessa. 

 

Figur 9: En skuggad cell agerar last för resten av de seriekopplade cellerna 

 

En metod för att minska denna typ av förluster och undvika skador är att koppla in så kallade 

bypass dioder över en eller ett antal celler. Dessa leder strömmen förbi skuggade eller skadade 

moduler eller celler (se figur 10). (Markvart, 2000) (SolElprogrammet, 2014) 

 

 

Figur 10. Bypass diod. Strömmen leds förbi solcellsgruppen med den skuggade cellen för att undvika överhettning 
och större förluster. 
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2.2.3 MPPT – Maximum-power-point tracker 

En solcells elektriska karakteristik beskrivs av dess 

IV-kurva, dvs. hur dess ström relaterar till dess 

spänning.  

Ohms lag: 

𝑃 = 𝑈 × 𝐼 

𝑈 = 𝑅 × 𝐼 

Ohms lag ger att P kan beskrivas som en 

rektangulär area under IV-kurvan vid en vald punkt 

enligt figur 11. Detta ger i sin tur ett samband 

mellan spänningsnivå och levererad effekt, där ett 

optimalt arbetsområde finns att hitta. (Markvart, 

2000) För att en solcell ska fungera bra är det 

viktigt att den hela tiden kan leverera så nära 

denna spänningsnivå som möjligt. Aktuellt 

arbetsområdet bestäms av det motstånd 

(resistans) solcellen lastas mot. 

IV-kurvan är beroende av solcellens temperatur 

och hur solinstrålningen ser ut på platsen. 

Variation i solinstrålning förskjuter främst kurvan i 

höjdled, medan temparturvariationer främst 

förskjuter kurvan längs horisontalaxeln. (Markvart, 

2000) Detta innebär att den optimala spänningsnivån varierar över tid på ett vis som inte går 

att förutspå. För att hålla önskad nivå krävs något som balanserar solcellens last genom att 

känna av när effektkurvans maxpunkt förflyttar sig. Ett sådant system kallas för Maximum-

power-point tracker (MPPT) och är numera standard i de flesta växelriktare. 

2.2.4 Växelriktare 

Solceller genererar elektricitet i form av likström. I princip alla elektriska apparater i ett hushåll 

drivs av växelström och det är även växelström som finns i elnätet. Vid all form av användning 

av den omvandlade energin som inte är uppladdning av ett batteri eller direkt användning i 

speciella DC-apparater krävs därför att elektriciteten omvandlas till växelström (se figur 12). 

Detta görs genom en växelriktare (eller inverter). 

Figur 11: Typisk IU- och PU-karakteristik.  
Högsta effekt uppnås vid en viss spänningsnivå. 
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Figur 12: När en solcellsmodul ansluts till elnätet måste strömmen först ledas genom en växelriktare för att 
omvandlas till växelström, därefter genom en transformator för att omvandlas till samma spänningsnivå som 
elnätet. 

Fram till för några år sedan dominerades marknaden av det som kallas för central växelriktare. 

Där seriekopplas flera eller alla moduler och leds till en och samma växelriktare. Eftersom 

strömmen i en seriekoppling är konstant genom alla komponenter kommer den MPP-tracker 

som sitter i den centrala omriktaren att göra en sammanslagen bedömning av alla modulers 

karakteristik, utan möjlighet att ta hänsyn till enskilda modulers olika egenskaper. 

Det blir allt vanligare att varje modul kopplas till en enskild växelriktare, en så kallad 

microinverterare. Detta innebär att varje moduls genererade likström direkt omvandlas till 

växelström innan den sammanslås med övriga modulers ström. På så vis påverkar inte en 

skuggad modul de andra modulernas effekt och även vid skuggfria förhållanden görs en egen 

avvägning för varje enskild modul vilket maximerar den totala effekten. Dessutom ger dessa 

möjligheter till separat data för respektive modul, vilket är en fördel vid felsökning och 

mätningar. Priset per installerad kW solcell är något högre än för centrala växelriktare, ca 5-25 

%, men skillnaden minskar snabbt i takt med att tekniken blir populärare. (Solarenergy, 2013) 
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Figur 13: T.v. en anläggning med central omriktare där en panel är delvis skuggad. Strömmen genom hela kretsen 
minskar, vilket innebär att förlusterna i den skuggade solcellen fortplantar sig genom hela strängen. T.h. enskilda 
växelriktare vid samma scenario. Den skuggade panelen påverkar inte den övriga anläggningen. 

 

Två studenter på Appalachian State University i USA har utfört ett experiment där de låtit 

skugga några procent av en solpanel och jämfört hur detta inverkat på produktionen vid 

användande av central respektive enskild växelriktare. Resultatet visar att panelen med central 

växelriktare genererade 26 % mindre energi än panelen med enskilda växelriktare som i princip 

inte påverkades alls av den lilla skuggningen. Värt att notera är att panelen med enskilda 

växelriktare även producerade 20 % mer energi än alternativet vid helt skuggfria förhållanden. 

(Lee & Raichle, 2011) 

2.2.5 Föråldring 

Tillverkare av solcellssystem anger vanligtvis förväntad effektivitet under en livslängd. En vanlig 

angivelse är en effektivitet över 90 % de 10 första åren och resterande år 80 %. Vid beräkningar 

används vanligtvis en försämringsgrad på ca 0,5 % per år. (Renewablegreenenergypower, 2014) 
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2.3 Solinstrålning 

Total effekt från solen på jordens avstånd (D.v.s. solarkonstanten) är 1368 W/m2. Det är dock 

inte så enkelt att denna effekt är direkt applicerbar på jordytan eftersom vår planet inte utgör 

en slät disk som är riktad rakt mot solen. Dess roterande sfäriska form innebär att den area 

som solinstrålningen fördelar sig på är ca 4 gånger så stor som den area av solinstrålning som 

träffar jorden. Atmosfären, moln och aerosoler (små partiklar i luft) reflekterar en del av denna 

energi tillbaka ut i rymden och ytterligare något absorberas av atmosfären. Det som till sist 

träffar själva jordytan är 198 W/m2 (genomsnitt över hela jordens yta). Denna effekt är 

konstant året om och kallas för global instrålning. (International Energy Agency, 2011) 

Vid en specifik utvald plats med bestämd area varierar dock effekten beroende på latitud, tid 

på året och tid på dygnet. Detta framför allt eftersom den instrålade effekten fördelar sig över 

olika stora ytor beroende på infallsvinkel (Se figur 14), men även för att strålningen färdas en 

längre sträcka genom atmosfären vid låg infallsvinkel. (Markvart, 2000) 

 

Figur 14: När en viss mängd solistrålning träffar jordens yta nära ekvatorn fördelas den energi som finns i 
solistrålningen över en mindre area än vid högre latituder. Infallsvinkeln blir dessutom lägre, vilket innebär att ett 
större lager av atmosfär passeras.  
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Global instrålning kan delas upp i tre huvudkategorier: Direkt solinstrålning (som färdats i en 

rät obruten linje från solen), diffus solinstrålning (som reflekterats inom atmosfären och 

fortsatt mot jorden) och albedo (som reflekterats från omgivande mark) (se figur 15). 

 

 

Figur 15: En del av solens instrålning mot jorden absorberas eller reflekteras åter ut i rymden direkt i atmosfären. 
Det som träffar jordytan kan delas upp i diffus instrålning, direkt instrålning och albedo. 

2.3.1 Diffus solinstrålning 

En del av det solljus som passerar atmosfären reflekteras och byter infallsvinkel (sprids ut) när 

det träffar partiklar, vattendroppar, vattenånga och liknande. Då bildas något som kallas för 

diffus solinstrålning, d.v.s. ljus som inte har någon konkret riktning och därmed inte påverkas 

nämnvärt av skuggning. Fördelning mellan direkt och diffus instrålning skiljer sig beroende på 

årstid och plats (se figur 16). 

 

Figur 16:Fördelning mellan direkt och diffus solinstrålning mot en yta med vinkeln 35° i Malmö. (PVGIS, 2014) 
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Diffust ljus instrålar med isotropisk fördelning (jämn intensitet över hela himlen) och fångas 

därför upp optimalt av en horisontal yta. Sambandet mellan diffus instrålning mot ett 

horisontalt plan och mot ett plan med vinkel β beskrivs (Markvart, 2000): 

𝐷𝛽 =
1

2
(1 + cos 𝛽) ∙ 𝐷 (1) 

En grafisk representation av ovanstående ekvation för β mellan 0° och 90° visar att en yta med 

låg vinkel mot horisontalplanet träffas av en större andel av den totala mängden diffus 

instrålning mot en viss plats (se figur 17) 

 

Figur 17: Andel av diffus solinstrålning som träffar en yta beroende på vinkel mot horisontalplanet. 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0° 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 65° 70° 75° 80° 85° 90°



16 
 

2.3.2 Albedo 

En yta reflekterar en viss andel av det ljus som träffar den. 

Denna faktor kallas för albedo, där värdet 1 står för 

fullständig reflektion och 0 för fullständig absorption (se 

tabell 1). Ljus som reflekterats från mark eller andra 

omgivande föremål kan i sin tur fångas upp av en solcell. I 

vissa speciella fall där omgivningen består till stor del av 

reflektiva material som snö eller vit sand, kan detta utgöra 

en betydande andel. Generellt uppgår instrålningen från 

albedo dock till en mycket liten del. 

Likt fördelningen av den diffusa instrålningen kan även denna strålning beskrivas som isotropisk 

(jämnt fördelad över marknivå) vid normala fall, och kan beskrivas enligt: 

𝐴𝛽 =
1

2
(1 − cos 𝛽) ∙ 𝜌 ∙ 𝐼 (2) 

En yta med hög vinkel mot markplanet träffas följaktligen av en större andel ljus från albedo (se 

figur 18). (Markvart, 2000) 

 

Figur 18: Andel av total instrålning mot en vinklad yta (omgiven av torr mark) som kommer från albedo (Markvart, 
2000) 
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Tabell 1: Albedo för olika typer av mark. 
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2.3.3 Solcellens vinkel 

En solcells elproduktion varierar beroende på dess orientering och lutning i förhållande till 

solens. (T. Pavlović, 2010) Maximalt energiutbyte uppnås när solpanelen vinklas så att 

solinstrålningsvinkeln är vinkelrät mot solcellens yta (se figur 19). 

 

Figur 19:Solens bana över himlen varierar beroende på årstid, men högst produktion vid klar himmel fås alltid mitt 
på dagen då solens orientering är rakt åt söder. Vid dagjämning är optimal vinkel för en solcell detsamma som 
platsens latitud. (Markvart, 2000) 

Eftersom solsinstrålningsvinkeln varierar både latitudinellt under dygnet och longitudinellt över 

året går det inte att hålla en konstant vinkelrät solinstrålning mot solpanelens yta utan att 

justering av solpanelens vinkel sker kontinuerligt med någon form av följsystem. (Murat Kacira, 

2003) Installation av dessa system är ofta dyrare än att installera fler solceller för att 

kompensera och använder dessutom en del av den ökade effekten för att driva sig själv. Istället 

riktas oftast solcellen så rakt mot ekvatorn som möjligt (Mot söder på norra halvklotet och mot 

norr på södra halvklotet) och vinklas så att den årliga produktionen blir så hög som möjligt. För 

att beskriva antal graders avvikelse från orientering rakt åt söder används uttrycket azimut. 

(Boxwell, 2013)  

Under vinterhalvåret är den optimala vinkeln för en solcell hög eftersom solinstrålningsvinkeln 

är låg och det motsatta gäller under sommarhalvåret. Som en följd av detta finns det viss 

möjlighet att kontrollera när solcellen kommer att omvandla som mest energi. En lågt vinklad 

solcell producerar mer el då solen står högt på himlen än vad en kraftigt vinklad solcell gör om 

de i övrigt har samma förutsättningar (se figur 20). På så vis går det att vinkla upp solcellen en 

aning för att undvika stora produktionstoppar sommartid om elbehovet då inte förväntas bli 

tillräckligt högt eller tvärtom utnyttja en mer plan lutning om behovet vid höst och vår är lågt. 

(Markvart, 2000) 
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Figur 20: Produktion från 1 kW solcell i Malmö vid olika vinkel mot horisontalplanet. När vinkeln är 0° sker 
majoriteten av energiomvandlingen under sommartid men när vinkeln är 90° sker en större andel av produktionen 
vid vår och höst. 

 

Genom att simulera hur total årlig producerad energimängd per installerad toppeffekt varierar 

beroende på solcellens lutning fås en uppfattning om hur stora förluster som uppkommer vid 

avvikelse från den optimala vinkeln. 

 

Figur 21: Diagrammet visar hur solcellens vinkel inverkar på elproduktion för en solcell i Malmö (PVGIS, 2014) 

Värden för platsen hämtade från PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System, en 

databas för solinstrålning) visar att högsta produktion genereras vid en lutning på 40° (se figur 

21). Om lutningen avviker 10° från det optimala värdet fås följande procentuella förluster 

(PVGIS, 2014): 
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2.4 Statliga subventioner 

2.4.1 Investeringsstöd 

Sedan 2009 finns ett statligt stöd för installation av solceller. Stödet ges till alla typer av aktörer 

som företag, offentliga organisationer och privatpersoner och omfattar installation av alla typer 

av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem. Installationen ska vara slutförd 

senaste 31 december 2016. 

Från och med den 1 februari 2013 har regeringen avsatt att stödnivån är maximalt 35 procent 

av investeringskostnaden. Taket för stöd per solcellssystem är på 1,2 miljoner kronor och de 

stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad 

kilowatt elektrisk toppeffekt. Med solcellssystem avses ett system för produktion av elektricitet 

från solinstrålning i vilket solceller ingår och som avgränsas av anslutning till fastighetsinternt 

eller externt elnät. (Energimyndigheten, 2014) 

Länsstyrelsen beslutar i ärenden om investeringsstödet. En ansökan om stöd ska innehålla: en 

beräkning av den årliga elproduktionen från solcellssystemet, en beskrivning av 

solcellssystemet, en kostnadsberäkning, upplysningar om huruvida annat stöd har sökt eller 

erhållits och uppgift om antal anställda, årsomsättning och balansomslutning om ansökan avser 

ett företag. (Regeringen, 2009) 

Regeringen har avsatt 210 miljoner kronor för stöd till solceller under 2013-2016. I november 

2013 har totalt 152,5 miljoner av detta fördelats, vilket innebär att 57,5 miljoner finns kvar till 

perioden 2014-2016 om inte mer pengar tillförs. (Energimyndigheten, 2013) 

2.4.2 Skattereduktion 

I januari 2014 lämnade regeringen ett lagförslag på sänkt skatt för egenproducerad förnybar el. 

Skattereduktionen innebär att man som mikroproducent av förnybar el får göra ett avdrag i sin 

inkomstdeklaration på kostnaden för el upp till 30 000 kWh. I detta nya lagförslag sätts 

säkringsnivån för att räknas som mikroproducent till max 100 A. En förutsättning är att man 

som producent årligen köper in lika mycket el som matas ut på elnätet. Regeringens avsikt är 

att skattereduktionen för egenproducerad förnybar el ska träda i kraft den 1 juli 2014. 

(Regeringen, 2014) 
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2.4.3 Elcertifikat 

Elcertifikat är ett ekonomiskt styrmedel riktat till producenter av förnybar el. För varje 

producerad megawattimme förnybar el fås ett elcertifikat av staten. Elproducenten kan sedan 

sälja elcertifikaten på en öppen marknad där priset bestäms mellan säljare och köpare, detta 

genererar extra inkomst för producenten. Köparna, som består främst av elleverantörer, är 

aktörer med kvotplikt. Dessa måste köpa en viss andel elcertifikat i förhållande till sin 

elförsäljning eller elanvändning (se figur 22). Kvotplikten är utformad för att skapa en 

efterfrågan på elcertifikat och förnybar el varje år fram till år 2020. (Energimyndigheten, 2012) 

 

Figur 22: Fastställd kvotplikt fram till 2035. Andelen kommer att öka från och med 2014 fram till 2020 och därefter 
sänkas linjärt fram till 2035. (Energimyndigheten, 2012) 

 

Följande krav finns för tilldelning av elcertifikat för en anläggning som producerar förnybar el: 

Ägaren av anläggningen skall göra en skriftlig ansökan hos Energimyndigheten 

Elcertifikat får bara tilldelas till anläggningar vars inmatade energi är uppmätt och har 

rapporterats till kontoföringsmyndigheten. 

Elcertifikat får tilldelas i högst femton år från och med Energimyndighetens godkännande. 

(Regeringen, 2011) 
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2.5 Pris- och kostnadsstatistik 

Sammanställd statistik över historiska priser för el och elcertifikat samt medelkostnad för 

bidragsgiltiga solcellsanläggningar i Sverige. 

2.5.1 Elcertifikatpris 

Elcertifikatpriset har pendlat mellan 14 öre/kWh och 35 öre/kWh från 2006 till 2014, med ett 

medelvärde på 230kr/MWh. (se figur 23) 

 

Figur 23: Pris på elcertifikat under perioden 2006-2014 (Ekonomifakta, 2014) 

2.5.2 Elpris 

I Skandinavien samordnas elpriset via en gemensam elbörs som grundades 1996 och kallas för 

Nordpool. Där bestäms spotpriset på elen (se figur 24) som uppgår till ungefär en tredjedel av 

det totala priset som en konsument betalar.  Övriga delar är nätavgift, elcertifikat, energiskatt 

och moms. (Energimarknadsinspektionen, 2014) 

 

Figur 24: Spotpris på el exklusive moms i Sverige under 1996-2014 (Nordpool, 2014) 
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2.5.3 Investeringskostnad 

Medelkostnaden för bidragsgiltiga solcellsanläggningar i Sverige har mer än halverats under de 

senaste fem åren (se figur 25).  Hittills under 2014 har medelkostnaden för beviljade 

anläggningar varit ca 23 000 kr per installerad kW. 

 

Figur 25: Total investeringskostnad per installerad kW (inkl. solceller, arbete, övrigt material och projektering) för 
solcellsanläggningar i Sverige som beviljats investeringsstöd mellan 2009 och 2014. Baserat på totalt 2402 
anläggningar (Energimyndigheten, 2014) 

2.5.4 Nätnytta 

Den lokala elnätsägaren ersätter producenter av el för den nytta som produktionen skapar i 

elnätet. Det innebär att elnätsbolaget får minskade kostnader för överföring av el tack vare den 

lokala produktionen. Hur stor ersättningen blir är beroende på vilket område anläggningen 

ligger i samt dess storlek. E.ON ersätter kunder med anläggningar mindre än 43,5 kW i området 

Syd med 5,2 öre per producerad kWh. (E.ON, 2013) 
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2.6 Ekonomiska kalkyler 

För att värdera en investering finns ett antal ekonomiska verktyg med varierande 

användningsområde. 

2.6.1 Nomenklatur 

G Grundinvestering  

n Ekonomisk livslängd  

Bt Betalningsöverskott år t  

r Kalkylränta 

2.6.2 Nuvärdesanalys 

Vid lönsamhetsbedömning av investeringar används vanligen nuvärdesmetoden. Metoden 

innebär att alla framtida inbetalningar och utbetalningar diskonteras till idag, nuläget. 

Bakgrunden till metoden har att göra med svårigheten i att uppskatta framtida kassaflöden 

samt dess värde. Den generella frågan som nuvärdesanalys besvarar är om investeringen ger 

tillräckligt med betalningsöverskott för att överstiga kapitalinsatsen samt ger ett överskott som 

är tillräckligt stort för att motsvara det avkastningskrav som finns. 

Diskontering sker med hjälp av en nuvärdesfaktor enligt: 

𝑁𝑈𝑉𝑡
𝑟 =

1

(1 + 𝑟)𝑡
 (3) 

Investeringens nuvärde beräknas genom en summering av diskonterade betalningsöverskott 

och restvärde.  Då grundinvesteringen subtraheras från nuvärdet erhålls investeringens resultat 

i form av ett kapitalvärde. 

𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 = −𝐺 + ∑ 𝐵𝑡 ∙ 𝑁𝑈𝑉𝑡
𝑟

𝑛

𝑡=1

 (4) 

(Nilsson, 2009) (Greve, 2003)  

2.6.3 Pay-off-tid 

En investerings pay-off-tid innebär den tid det tar för investeringen att återbetala sig själv. Det 

beräknas genom att dividera den totala investeringskostnaden med summan av årlig in- och 

utbetalning. (Nilsson, 2009)  
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2.6.4 Känslighetsanalys 

För att få en uppfattning om hur känslig eller osäker en lönsamhetskalkyl är bör en 

känslighetsanalys utföras. Där undersöks olika värden och vilken inverkan de har på 

kapitalvärdet. I praktiken innebär det exempelvis att man beräknar hur stor påverkan en faktor 

har om den avviker från ett visst värde och kombinerar detta med sannolikheten att värdet 

kommer förändras. En faktor som både är osäker i sin stabilitet och har stor inverkan på 

kapitalvärdet kallas för en kritisk faktor. (Nilsson, 2009) 

2.6.5 Kalkylränta 

För att genomföra en nuvärdesberäkning måste en korrekt kalkylränta sättas. Kalkylräntan 

förklaras som valmöjligheten för kostnad av kapital, alltså den alternativa avkastningen som 

kan missas genom att binda pengar i en investering. Det är även kalkylräntan som sätter 

avkastningskravet som företaget har på investeringen. En felaktig räntesats kan få avgörande 

effekter för resultatet i nuvärdeskalkylen. (Nilsson, 2009) 

2.7 Ljud och buller 

Buller definieras som oönskat ljud och människor påverkas olika mycket av olika ljud. Ljudnivån 

hos mottagaren påverkas av flera olika faktorer såsom avstånd från bullerkällan, vilken typ av 

mark samt markens vegetation mellan bullerkälla och mottagare av bullret. Förekomst av 

dämpande skärmar och fasader påverkar bullernivån, likaså förstärkande reflektion av 

kringliggande ytor. Klimatförhållanden inverkar även på bullernivåer hos mottagaren, som t.ex. 

vindriktning, vindstyrka, temperatur och luftfuktighet. (Boverket, 2008) 

2.7.1 Vägtrafik 

Vägtrafikbuller uppstår i fordons motorer, avgassystem och transmission. Förhållanden som 

inverkar på ljudnivån är bl.a. fordonstyp, fordonsunderhåll, däcktyp, körsätt, trafikmängd, andel 

tunga fordon, fordonshastigheten, vägens stigning, vägbeläggning och väglaget. (Boverket, 

2008) Trafikbuller består av ljud med en frekvens på runt 1000Hz med förekommande 

variationer mellan 700-1300Hz. (Sandberg, 2003) 

2.7.2 Ljudbarriär 

Den vanligaste metoden att förhindra höga bullernivåer vid vägtrafik är ljudbarriärer. Faktorer 

som påverkar ljuddämpningen är skärmens läge, dess höjd över siktlinjen i förhållande till 

mottagaren. Utformningen av en ljudbarriär samt vilken typ av material har inverkan på 

ljuddämpningen. Ljudbarriärer bör helst absorbera ljud, för att motverka att ljudreflexer på 

andra sidan av ljudbarriären. (Boverket, 2008) 
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 Genomförande 3

3.1 Områdesuppbyggnad i SketchUp 

För att möjliggöra skuggningsanalys över anläggningen och visualisering av projektet har en 

modell av området som det förväntas se ut i framtiden byggts upp i programmet SketchUp (se 

figur 26). 

 

Figur 26: En modell av Annetorpsvägen som passerar Hyllie uppbyggd med planerade byggnader enligt en 
illustrationsplan från Malmö Stad. Modellen är gjord i programmet SketchUp. 

3.1.1 Höjdskillnader 

En karta för platsen har hämtats in i SketchUp vilket gjort det möjligt att bygga upp modellen i 

skala 1:1. En meter i modellen motsvarar med andra ord en meter i verkligheten. Programmet 

Google Earth har därefter använts för att notera skillnader i markhöjd för olika i området. 

Marknivå längs sträcka A har valts som nollpunkt för höjdskillnader eftersom det är den lägsta 

höjd som är relevant för arbetet (se figur 27). Det är denna höjd som avses vid referens till 

marknivå. 

 

 

Figur 27: Första delen av områdesuppbyggnaden var att bygga upp markhöjder och belysning. 
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Figur 28: Sträcka A i modellen. 

Sträcka A 

 

Figur 29: Sträcka B i modellen. 

Sträcka B 

Söder om vägen finns en platå där ett antal 

byggnader planeras. Denna är upphöjd 6 

meter över marknivå på motstående sida. 

Strax innan Påskliljegatan korsar vägen höjs 

marknivån norr om vägen successivt till 

samma nivå som platån på andra sidan gatan 

d.v.s. 4 meter över marknivå. 

Vägen ligger nedsänkt mellan två platåer. Den 

södra är höjd 6 meter över marknivå och den 

norra 4 meter över marknivå. Detta innebär 

att skillnaden i höjdnivå mellan dessa är 2 

meter. 

Längs med refugen finns belysning i form av tolv meter höga lyktstolpar utplacerade med 30 

meters mellanrum. Höjden på lyktstolparna är framtagen genom att på satellitbild mäta 

skugglängd på en närliggande byggnad med känd höjd och på så vis få fram en faktor mellan 

skugglängd och höjd. Lyktstolparnas skugglängd mättes därefter på samma sattelitbild tagen 

vid samma datum och denna längd multiplicerades med den tidigare nämnda faktorn.   
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3.1.2 Byggnader 

Ett antal nya byggnader samt en uteplats i form av odlingslotter planeras i området. Dessa har 

markerats ut i en illustrationsplan gjord av Malmö Stad som i sin tur har använts för att bygga 

upp en realistisk modell av hur området kan komma att se ut (se figur 30). 

 

Figur 30: T.v. En illustrationsplan från Malmö Stad som visar planerad byggnation längs Annetorpsvägen. T.h. Den 
uppbyggda modellen i SketchUp där byggnaderna från illustrationsplanen har ritats ut. 

  

 

Figur 31: Byggnader uppdelade i våningar. 

De byggnader som planeras söder om sträcka 

A har utformats så att antalet våningar kan 

varieras för att underlätta vid 

skuggningsanalys (se figur 31). Placering är 

gjord enligt värsta möjliga scenario, d.v.s. så 

nära vägen som anses rimligt och med smalt 

utrymme mellan byggnaderna  

 

Figur 32: Vattentornet som finns på området 

För att få en uppfattning om hur vattentornet 

kan komma att skugga anläggningen har även 

det placerats ut i modellen med samma höjd 

(62 m) och placering som i verkligheten (se 

figur 32). (VA SYD, 2013) 
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3.2 Modellutformning 

För att möjliggöra skugganalys och produktionsberäkningar har en referensmodell valts ut och 

byggts upp i SketchUp.  

Modellen är av typen toppmonterad flush där den 

ljudbegränsande delen består av glas intramat av en 

stålram (se figur 33 och 34). De avgörande faktorerna 

vid produktionsberäkningar som styrs av modellens 

konstruktion är solcellernas vinkel mot markplan, 

orientering och area. Med hänsyn till att högre andel 

av den totala produktionen kommer från diffus 

instrålning vid låg solcellsvinkel har följaktligen den 

relativt låga vinkeln 35° använts vid beräkning. Till sist 

har antalet kvadratmeter solcell per meter ljudbarriär 

bestämts till 1 genom att bredden på solcellen valts till 

1m. 

 

 

Figur 34: Uppbyggd modell placerad på området med pålagda texturer för en tydligare visualisering 

  

Figur 33: Referensmodellen som byggts 
upp i programmet SketchUp. 
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3.3 Produktionsberäkningar 

Den totala energimängd som anläggningen kommer att producera undersöktes genom tre steg 

(se figur 35). Först beräknades den totala produktionen från anläggningen vid ideal 

solinstrålning, dvs. helt utan bortfall från skuggning. Därefter analyserades hur skuggor faller 

över anläggningen vid ett flertal tänkbara scenarion. Denna information användes till sist för att 

beräkna hur stort produktionsbortfall som uppstår vid dessa olika scenarion. Samtliga 

beräkningar och diagram har utförts i Excel och finns redovisade i kapitel 7, Bilagor. 

 

Figur 35: En illustration över metod för produktionsberäkning. Först beräknas total skuggfri produktion, därefter 
analyseras skuggning över anläggningen och till sist sammanfogas dessa resultat för att ge produktion efter 
skuggningsbortfall. 

3.3.1 Nomenklatur 

β Vinkel mot horisontalplanet[°] 

Iβ Total solinstrålning mot en yta med vinkel β [kWh/m2] 

Iβ,direkt Direkt solinstrålning mot en yta med vinkel β [kWh/m2] 

Idiffus Diffus instrålning [kWh/m2] 

Iβ,diffus Diffus instrålning mot en yta med vinkel β [kWh/m2] 

Imark Markinstrålning [kWh/m2] 

δ Förhållandet mellan diffus instrålning och markinstrålning 

s Andel av månad där ytan får direkt solinstrålning 

f Systemförluster [%] 

𝜗 Antal m2 solcell per meter ljudbarriär 
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3.3.2 Total produktion 

Solinstrålningen (kWh per m2 och månad) mot en yta med vinkeln 35° hämtades för respektive 

plats från PVGIS. Vid beräkningar användes en solcellsverkningsgrad på 14 % och 

systemförluster på 23 %. För att beräkna total skuggfri produktion för respektive sträcka 

användes följande ekvation (Markvart, 2000): 

𝐸35° = 𝐴 ∙ 𝜂 ∙ 𝐼35° ∙ (1 − 𝛿) (5) 

3.3.3 Skugganalys 

Simulering av skuggningar gjordes i programmet SketchUp med hjälp av funktionen Shadows. 

Genom att variera tidpunkt i programmet identifierades det datum på hösten då solcellerna 

faller i skugga och det datum på våren då skuggan försvinner. Detta datum skiljer sig beroende 

på vilken tid på dygnet som undersöks. Därför gjordes tre undersökningar per scenario under 

den tid på dygnet då majoriteten av produktionen sker (10:00, 12:00 och 14:00), varefter 

medelvärdet av dessa tre datum beräknades i excel och användes som datum för skuggning. 

Efter genomförd analys tillskriver excel ett värde s mellan 0 och 1 för varje månad som anger 

hur stor del av månaden som anläggningen är skuggfri.  

Exempel 

Vid ett scenario börjar skugga falla över anläggningen den 23:e oktober klockan 10:00, den 

21:a oktober klockan 12:00 och den 20:e oktober klockan 14:00. Excel beräknade då 

skuggdatumet till:  

𝑠𝑘𝑢𝑔𝑔𝑑𝑎𝑡𝑢𝑚 =
23 + 21 + 20

3
= 21,33 = 21: 𝑎 𝑜𝑘𝑡𝑜𝑏𝑒𝑟 

Värde s för månaden oktober blev följande:  

𝑠 =
[𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑖 𝑜𝑘𝑡𝑜𝑏𝑒𝑟] − [𝑠𝑘𝑢𝑔𝑔𝑑𝑎𝑡𝑢𝑚]

[𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑖 𝑜𝑘𝑡𝑜𝑏𝑒𝑟]
=

31 − 21

31
= 0,29 
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Tabell 2: Scenarion som skugganalyserades. 

De variabler som bestämmer hur skugga faller över 

anläggning A är höjden på byggnaderna på 

motstående sida, ljudbarriärens placering i relation 

till dessa byggnader och ljudbarriärens höjd. Den 

sistnämnda är i princip försumbar i jämförelse till 

byggnadshöjderna och undersöktes därför inte. Olika 

scenarion av höjder och avstånd från vägen som 

prövades är presenterade i tabell 2 (se figur 36).  

  

Figur 36: Sju olika byggnadshöjder i kombination med fyra olika placeringar av anläggningen längs sträcka A har 
skugganalyserats. 

För att få en uppfattning om skuggor från fordon med hög höjd kan komma att utgöra något 

problem för anläggningen placerades en lastbilsmodell med högsta tillåtna höjd (4,5 meter i 

Sverige (Vägverket, 2002)) vid vägkanten samtidigt som ljudbarriären placerades så nära vägen 

som möjligt. Till sist undersöktes även skuggning från befintlig belysning och Hyllie vattentorn. 

  

Byggnadshöjd Avstånd från vägen 

8 m  0 m 

12 m  3 m 
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25 m  
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3.3.4 Produktionsbortfall vid skuggning 

Eftersom vissa delar av anläggningen helt kommer falla i skugga under delar av året behöver 

förlusterna vid dessa tillfällen beräknas. Den produktion som faller bort vid skuggning är den 

som genereras av den direkta solinstrålningen. Därför behöver kvoten mellan direkt och diffus 

instrålning beräknas. 

Värden för solinstrålning och dess fördelning mellan direkt och diffus solinstrålning för den 

aktuella platsen och respektive månad hämtas från PVGIS databas (PVGIS, 2014). 

Diffus instrålning fås genom att multiplicera instrålning mot marknivå med δ: 

I𝑑𝑖𝑓𝑓𝑢𝑠 = δ ∙ 𝐼𝑚𝑎𝑟𝑘 (6) 

Andel av total diffus instrålning som träffar en yta med vinkeln 35° beräknas: 

I35°,𝑑𝑖𝑓𝑓𝑢𝑠 =
1

2
(1 + cos 35) ∙ I𝑑𝑖𝑓𝑓𝑢𝑠 = 0,91 ∙ I𝑑𝑖𝑓𝑓𝑢𝑠 (7) 

Eftersom den totala instrålningen mot en yta är summan av direkt och diffus instrålning kan i 

sin tur den direkt instrålning mot en yta med vinkeln 35° beskrivas: 

𝐼35°,𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡 = 𝐼35° − I35°,𝑑𝑖𝑓𝑓𝑢𝑠 (8) 

När samtliga månaders instrålningsegenskaper undersökts kan dessa data kombineras med 

månadernas framtagna skuggfria produktion och s-värde för att ge uppskattad produktion vid 

skuggning under respektive scenario. 

Produktion från direkt solinstrålning beräknas: 

𝐸35°,𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡 = 𝐴 ∙ 𝜂 ∙ 𝐼35°,𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡 ∙ 𝑠 ∙ (1 − 𝛿) (9) 

Produktion från diffus instrålning är konstant oavsett skuggning: 

𝐸35°,𝑑𝑖𝑓𝑓𝑢𝑠 = 𝐴 ∙ 𝜂 ∙ 𝐼35°,𝑑𝑖𝑓𝑓𝑢𝑠 ∙ (1 − 𝛿) (10) 

Total skuggad produktion blir därmed: 

𝐸35°,𝑠𝑘𝑢𝑔𝑔𝑎𝑑 = 𝐴 ∙ 𝜂 ∙ (𝐼35°,𝑑𝑖𝑓𝑓 + (𝐼35°,𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡 ∙ 𝑠)) ∙ (1 − 𝛿) (11) 
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3.4 Prisuppskattning 

Vid ekonomiska beräkningar är det viktigt att alla prisuppskattningar är rimliga och 

välmotiverade. För elpris, elcertifikatpris och investeringskostnad har historiska värden använts 

för att skapa en prognos över framtida utveckling. 

3.4.1 Elpris 

Med hjälp av hämtad statistik över tidigare elpris har två möjliga prisutvecklingar beräknats 

genom trendfunktionen i Excel (se figur 37). (Nordpool, 2014) Den heldragna linjen visar 

framtida elpris om utvecklingen fortsätter i samma takt som de senaste 17 åren, medan den 

streckade linjen representerar en exponentiell utveckling.  

 

Figur 37: Spotpris på el exklusive moms i Sverige under 1996-2013, samt två trendlinjer genererade i Excel som visar 
två möjliga exempel på prisutveckling (Nordpool, 2014) 

Utifrån dessa trendlinjer har två ekvationer som beskriver utvecklingen från och med 2014 

genererats: 

𝐾𝑒𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑙𝑙 = 14 ∙ 𝑒0,07∙(18+å) − 10 (12) 

𝐾𝑙𝑖𝑛𝑗ä𝑟 = 40 + 1,81 ∙ å (13) 

  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020 2023 2026 2029

öre/kWh Spotpris i Sverige Exponentiell ökning Linjär ökning



34 
 

Exempel 

År 2020 är priset med exponentiell prisutveckling: 

𝐾𝑒𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑙𝑙,2020 = 14 ∙ 𝑒0,07∙(18+6) − 10 = 75 ö𝑟𝑒/𝑘𝑊ℎ 

Med linjär prisutveckling: 

𝐾𝑙𝑖𝑛𝑗ä𝑟,2020 = 40 + 1,81 ∙ 6 = 51 ö𝑟𝑒/𝑘𝑊ℎ 

Till sist har även ett scenario då elpriset förblir oförändrat undersökts. Genomsnittligt elpris 

under 2010-2014 var 40 öre/kWh. Respektive fall av prisutveckling har därför justerats så att 

ursprungspriset år 2014 är 40 öre/kWh. 

3.4.2 Elcertifikat 

Statistik över årligt medelpris på elcertifikat har sammanförts med årlig kvotplikt för att ge en 

uppfattning om hur elcertifikatpriset kan komma att utvecklas (se figur 38). 

 

 

Figur 38: Det genomsnittliga elcertifikatpriset under perioden 2006-2013 samt bestämd kvotplikt under perioden 
2003-2035. Streckade staplar visar uppskattad prisutveckling under perioden 2015-2035. (Ekonomifakta, 2014) 
(Energimyndigheten, 2012) 

Utifrån hur kvotplikten kommer att utvecklas i framtiden har en prognos gjorts för hur 

elcertifikatpriset kan komma att utvecklas. Ett medelvärde av den prognostiserade 

prisutvecklingen fram till 2030 ger ett pris på 22 öre per kWh 
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3.4.3 Investeringskostnad 

Statistik över 2402 anläggningar som beviljats solcellstöd har hämtats in i Excel och delats upp i 

två storleksklasser (se figur 39). I den mindre storleksklassen finns de anläggningar vars totala 

installerade effekt understiger 15 kWp och resterande anläggningar sorteras som större. 

Fortsättningsvis har kostnad för arbete och material brutits ut ur totalkostnaden. 

(Energimyndigheten, 2014) 

 

Figur 39: Årligt medelvärde för total investeringskostnad (inkl. solceller, övrigt material, arbete och projektering) för 
anläggningar i respektive storleksklass. Streckade linjer visar kostnad för enbart arbete och material. 
(Energimyndigheten, 2014) 

Utifrån dessa värden uppskattas att den totala investeringskostnaden för en anläggning större 

än 15 kWp är ca 17000 kr i Sverige under början av 2014. Andelen av denna kostnad som går 

till arbete och material varierar mellan 36-44 % med ett medelvärde på 40 % och visar ingen 

tendens att minska. 

Exempelkostnader för en ljudbarriär på platsen med tillhörande konstruktion för solceller har 

framtagits av Bullerplank Entreprenad AB och sammanställts i en tabell.  

3.5 Ekonomiska beräkningar 

De ekonomiska beräkningarna har gjorts genom att ett grundscenario tagits fram där troliga 

värden på föränderliga faktorer har valts utifrån ovanstående prisuppskattningar och andra 

rimlighetsuppskattningar. 
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3.5.1 Faktorer 

Följande faktorer har identifierats som föränderliga och har en inverkan på det ekonomiska 

resultatet. 

Placering 

 

Hur långt från vägen anläggningen placeras innebär vissa skillnader 

i när på året anläggningen skuggas. Det troliga avståndet antags 

vara 3 meter från vägen för att både hålla ett visst avstånd till 

byggnader och samtidigt inte vara allt för nära vägen. Kortaste 

avstånd har valts till 0 meter och längsta 12 meter. 

Byggnadshöjd 

 

Även höjd på motstående byggnader påverkar skuggning över 

anläggningen.  Varje våning antags vara 4 meter, så troligt scenario 

för denna faktor har valts till 20 meter (d.v.s. fem våningar). Lägsta 

respektive högsta värde har valts till 8 meter respektive 45 meter. 

Dessa är något extrema för att ge en uppfattning om hur fritt 

byggnadshöjder kan väljas. 

Smutsbortfall 

 

Om anläggningen inte rengörs finns det risk för viss 

produktionsminskning. I den ekonomiska beräkningen har 

rengöring av anläggningen medräknats, och därmed har det troliga 

scenariot valts till att 0 % produktionsbortfall från smuts. Med 

hänsyn till tidigare projekt har det högsta bortfallet valts till 5 % 

årligen. 

Nätnytta 

 

Det troliga värdet på inbetalning för nätnytta har valts enligt E.ONs 

ersättning till kunder mindre än 43.5 kW, dvs. 5,2 öre per kWh. I 

värsta fall antags att ingen utbetalning ges och bästa scenario har 

valts till 10 öre per kWh. 

Elcertifikatpris 

 

Enligt den prognostiserade utvecklingen (se figur 38) kommer 

medelvärdet på elcertifikatpriset framöver vara 22 öre per kWh, 

vilket därför valts till det troliga värdet. Priset antags inte bli lägre 

än 10 öre per kWh eller högre än 30 öre per kWh. Denna faktor 

försvinner efter 15 år. 

Elpris 

 

Denna faktor representerar spotpriset på elen den dag 

anläggningen sätts i drift. Det troliga värdet har valts enligt 

medelvärdet på spotpriset mellan 2010 till 2014 d.v.s. 40 öre per 

kWh. Priset antags inte vara lägre än 30 öre per kWh eller högre än 

50 öre per kWh.  
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Elprisutveckling 

 

Denna faktor representerar hur elpriset utvecklas från den dag 

anläggningen sätts i drift. Två realistiska scenarion presentarades i 

figur 37. Det troliga scenariot har valts till att elpriset utvecklas i 

samma takt som tidigare. Mest lönsamt scenario är exponentiell 

ökning och minst lönsamt är oförändrat elpris. 

Investeringskostnad 

 

Den troliga investeringskostnaden för anläggningen innan 

tillräknad merkostnad för arbete har valts till den genomsnittliga 

kostnaden för anläggningar större än 15 kWp i Sverige, d.v.s. 17 kr 

per watt. Mest och minst lönsamt värde har valts till 14 respektive 

20 kr per watt vilket återspeglar de faktiska variationer som finns i 

statistiken över 2014. 

Merkostnad för arbete Kostnad för solceller antags vara densamma oavsett vilken 

konstruktion den anläggs på. Det som skiljer sig från en 

genomsnittlig anläggning i det här fallet är kostnad för arbete och 

övrigt material dvs. 40 % av anläggningens förväntade 

investeringskostnad. Denna del av totalkostnaden har låtits variera 

mellan 100 % och 150 % av sitt grundvärde. Det mest troliga värdet 

har satts till 120 %.  

Kalkylränta 

 

Denna faktor beror på vad det investerande företaget har som 

standard. För denna kalkyl har det troliga värdet satts till 4 % med 

bästa fall 3 % och sämsta fall 7 %. 

Skattereduceringsstöd 

 

Denna faktor bestämmer om en årlig inbetalning på 18 000 kr från 

skattereduceringsstöd förekommer. Det troliga och mest 

lönsamma scenariot är att skattereduceringsstöd beviljas, och det 

minst lönsamma är att det ej beviljas. 

Investeringsstöd 

 

Denna faktor bestämmer om ett investeringsstöd på 35 % av 

grundinvesteringen beviljas. Eftersom det är lång kö för att bli 

beviljad och pengarna i budgeten snart är slut har det troliga 

scenariot valts till att inget investeringsstöd beviljas.  

Reparation och underhåll Anläggningen kan behöva underhåll och/eller reparation under sin 

livslängd. I analysen har detta redovisats som en genomsnittlig 

utbetalning över den totala livslängden. Som mest troligt värde har 

3 000 kr per år antagits. Minsta respektive största rimliga värde 

anses vara 1 000 kr och 10 000 kr per år. 
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3.5.2 Nuvärdesanalys 

I programmet Excel har en nuvärdeskalkyl byggts upp enligt ekvation 4 för att ge en 

uppskattning om hur nuvärdet av investeringen förändras från år 0 och framåt. Ovanstående 

faktorer har gjorts till variabler som kan ändras för att undersöka utfallet i resultatet.  

3.5.3 Känslighetsanalys 

För att ge en uppfattning om hur resultaten i de ekonomiska beräkningarna kan skifta beroende 

på olika faktorer förändras från grundförutsättningen har varje värde angetts ett bästa och 

sämsta värde, d.v.s. det mest eller minst lönsamma värde som faktorn rimligtvis kan anta. 

Dessa värden har i tur och ordning matats in i nuvärdeskalkylen och kapitalvärdet efter 25 år 

har noterats. 

För att göra det lätt att identifiera investeringens kritiska faktorer har även en riskbedömning 

utförts, där varje faktor bedömts ur två separata hänseenden: Hur troligt det är att dess värde 

kommer att förändras och hur stor påverkan denna förändring i så fall har på investeringens 

kapitalvärde.  

Vidare så har faktorerna delats upp två olika kategorier. De faktorer som kan få ett bekräftat 

värde innan investeringen genomförts utgör en kategori och de värden som kommer att vara 

föränderliga så länge anläggningen är i drift utgör en annan. 

3.6 Övrig nytta 

Utöver de ekonomiska aspekterna har även övriga positiva effekter från anläggningen 

granskats, som koldioxidreduktioner och ökad miljömedvetenhet. Den producerade 

energimängden har även relaterats till vardaglig användning för att ge en mer konkret 

uppfattning om hur mycket det är. Koldioxidreduktioner har relaterats till genomsnittligt 

koldioxidutsläpp för att producera en kilowattimme på den nordiska elmarknaden. Därefter 

har den totala mängden reducerade koldioxidutsläpp satts i perspektiv genom att jämföra med 

antal kg minskad köttproduktion och antal planterade träd årligen som motsvarar samma 

mängd koldioxidreduktion. Energimängden har i sin tur gjorts tolkningsbar genom att visa vad 

anläggningen kan driva utifrån sin elproduktion. Antal lägenheter som kan försörjas samt hur 

många varv runt jorden en elbil kan drivas årligen har beräknats.  

För att uppskatta vilken påverkan anläggningen kan få på allmänheten har statistik över 

antalet bilar som passerar sträckan varje år sammanställts. Denna information har 

kombinerats med genomsnittligt antal personer per bil i Sverige för att ge en fingervisning om 

hus synlig anläggningen är. Detta har i sin tur relaterats till forskning kring hur installerade 

anläggningar påverkar omgivningen. 
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 Resultat 4

4.1 Områdesanalys 

Den sträcka av Annetorpsvägen som leder genom Hyllie delas upp i tre delsträckor av Hyllie 

allé och Påskliljegatan som korsar vägen i form av vägbroar. I denna studie har dessa 

namngivits sträcka A, B och C enligt figur 40. 

 

Figur 40 – De tre delsträckor som analyseras. 

Sträcka A 

Längd: 350m 

Azimut: 0° 

Norr om vägen längs sträcka A planeras byggnader som rimligen 

kommer att behöva skydd från buller. Där påfarten från Pildammsvägen 

ansluter och vidare österut finns lyktstolpar utplacerade med 30 meters 

mellanrum vilket gör östra halvan av sträcka A olämplig för solceller. På 

motsatt sida planeras en del byggnation som kommer att leda till viss 

skuggning över en eventuell anläggning. 

Sträcka B 

Längd: 260m 

Azimut: 13° 

Norr om vägen längs sträcka B planeras mindre byggnader samt en 

uteplats i form av odlingslotter. Även här antags behov av bullerskydd 

finnas. På motsatt sida ligger Malmömässan samt ett antal planerade 

byggnader. 

Sträcka C 

Längd: 270m 

Azimut: 19° 

Längs med sträcka C finns ingen planerad byggnation enligt 

illustrationsplanen och därmed antags inget behov av bullerskydd att 

finnas. Sträckan utesluts därför från utredningen. 
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4.1.1 Lämpliga sträckor 

Områdesanalysen resulterade i två lämpliga sträckor för solcellsanläggningar på 136 m 

respektive 265 m, totalt 401 m (se figur 41). Sträcka B har delats upp i tre mindre sträckor med 

varierande orientering för att underlätta vid beräkning. 

 

 

Figur 41: De två sträckor som efter områdesanalys ansetts som lämpliga för en eventuell solelgenererande 
ljudbarriär. 

4.2 Solelgenererande ljudbarriärer 

Idag finns det olika typer av solelgenererande ljudbarriärer vars ljud- och energimässiga 

egenskaper har undersökts runt om i Europa. Dessa modeller kan generellt delas upp i två 

huvudkategorier: Eftermonterade, där solceller anläggs på en befintlig ljudbarriär, och 

integrerade modeller, där solcellerna är integrerade i ljudbarriären 

4.2.1 Eftermonterade modeller 

Den vanligaste modellen är det som kallas för eftermonterade, tack vare den enkla 

konstruktionen. I de fall där trafikvolymen har ökat jämfört med när ljudbarriären byggdes kan 

en solcellsanläggning vara en smart lösning för att få något högre höjd och därmed bättre 

avskärmning. Solcellerna behöver nödvändigtvis inte vara placerade mot vägen, det beror dock 

på vart vägen är orienterad och vilken skuggningsproblematik som förekommer. 
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 Top mounted flush (se figur 42) använder sig av 

den befintliga ljudbarriären som bärande 

konstruktion. Placeringen och höjden på 

solcellsanläggningen minimerar reflektion från 

strålkastare och solbländningar samt minskar 

risken för stöld och skada av solcellsmodulerna. 

 

 Top mounted overhang (se figur 43) ger en större 

socellsyta per meter ljudbarriär än top mounted 

flash. Fördelen med denna modell är att den 

hängande solcellsmodulen bidrar med att ljudet 

reflekteras bort från de bullerkänsliga 

bebyggelserna bakom ljudbarriären.  

 Shingle retrofit (se figur 44) utnyttjar större yta av 

ljudbarriären för generering av el. Placering och 

lutning av solcellerna måste vara noggrant 

beräknade för att förhindra 

skuggningsproblematik. Modellen ställer stora 

krav på den allmänna säkerheten då solcellerna är 

relativt tillgängliga för eventuella stölder.    

 

Figur 42:Top mounted flush 

Figur 43:Top mounted overhang 

Figur 44:Shingle retrofit 
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4.2.2 Integrerade modeller 

Det finns både ljudmässiga samt ekonomiska fördelar med integrerade modeller då man 

ersätter kostnaden för både material och arbete jämfört med att göra två separata 

konstruktioner. 

Det finns två olika typer av integrerade modeller, Zig Zag och Casette (se figur 45), som båda ur 

ljudsynpunkt är effektiva men som kan ge upphov till skuggning av den egna konstruktionen. 

Det finns en avvägning mellan material, PV-system och bullerbekämpning gällande dessa 

konstruktioner. Casette-modellen kräver högre materialanvändning, men är väldigt effektiv vad 

gäller bulleravskärmning, då ytan mellan solcellerna består av ljudabsorberande material.  

 

 

Figur 45:Casette och Zig-zag 

 

Generellt gäller det att absorptionsnivån försämras desto mer yta som täcks upp av solceller.  

Zig Zag och Casette-modellerna ger en väldigt hög absorption tack vare dess konstruktion. (M. 

Snow, 2012) Solceller fungerar som mest effektivt vid låga temperaturer och vid val av 

casette/zigzag modeller kan höga temperaturer uppstå under sommartid, på grund av dess 

värmeupptagande förmåga. Därför måste konstruktionen vara noggrant designad för att 

upprätthålla en naturlig ventilation. (Nordmann & Clavadetscher, 2004) 

  



43 
 

4.2.3 Kostnad för ljudbarriärer 

Även om kostnaden för bullerskyddet inte medräknas i ekonomiska utvärderingen kan det vara 

intressant att få en uppfattning om storleksordningen på dess kostnad. Bullerplank 

Entreprenad AB har gjort en uppskattning av kostnaden för en ljudbarriär med toppmonterade 

solceller likt den som används som referensmodell (se tabell 3). I priset ingår grundläggning, 

tillverkning och montering av samtliga modeller. Själva solcellsanläggningen är alltså 

exkluderad från priset. Extra kostnad för extra konstruktion och montering jämfört med en 

vanlig ljudbarriär förväntas bli ca 25 %. (Modigh, 2014) 

Tabell 3: Offert från Bullerplank Entreprenad AB för ljudbarriärer av olika material med höjd 2,5 meter och med 
bärande konstruktion för toppmonterade solceller. 

Typ av plank 
 

Kronor per meter Kostnad för 400 m 

SilenceGuard Reflekterande träskärm 
 

6000 kr 2 400 000 kr 

SilenceGuard Reflekterande glasskärm 
 

6300 kr 2 500 000 kr 

TafMur Reflekterande mur 8000 kr 3 200 000 kr 

 

4.2.4 Ljudegenskaper 

Beroende på vilket material som används vid konstruktion kommer en andel av det ljud som 

träffar barriären att reflekteras till motstående sida av vägen (se figur 46). Vegetation kan 

absorbera upp till 70 % av det ljud som träffar ytan, medan glas endast absorberar ca 3 % av 

infallande ljud.  

 

 

Figur 46: Absorptionsfaktor för olika material vid 1000Hz. 1 motsvarar full absorption och 0 motsvarar full reflektion. 
De ljusare partierna i diagrammet visar mellan vilka värden reflektionen kan variera.  
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4.3 Skugganalys 

Skuggning över anläggning A beror på höjden av byggnaderna som kommer att byggas söder 

om Annetorpsvägen samt anläggningens avstånd från byggnaderna. Ett antal olika scenarion 

prövades och resultatet från denna analys är presenterad i figur 47. 

 

Figur 47:Andel av respektive månad då anläggning A är skuggad respektive skuggfri. Orange markering innebär att 
anläggningen aldrig träffas av skugga från byggnaderna under de tider på dygnet då betydande andel av produktion 
sker. 
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4.3.1 Övrig skuggning 

 

Figur 48: Skugga över anläggningen längs sträcka B 
klockan 12:00 den 21:a december 

Varken Malmömässan eller vägbelysning 

kommer att skugga anläggningen längs 

sträcka B under tider på dygnet då 

betydande produktion sker, förutsatt att 

den placeras mer än två meter från 

marknivå (se figur 48). Vattentornet 

skuggar anläggningen under för- och 

eftermiddag ett antal dagar i december. 

Andelen diffus instrålning i denna månad 

uppgår till 76 %. 

 

Figur 49: En 4,5m hög lastbil i den nordligaste 
väggrenen den 17:e oktober. Ljudbarriären är placerad 
0m från vägen 

Om ljudbarriären placeras mindre än 3 

meter från vägkanten kan lastbilar med 

maximal tillåten höjd (4,5 m) som kör 

längst ut i den nordligaste filen komma att 

kasta skuggor över anläggningen längs 

sträcka A under ett par dagar i oktober och 

mars (se figur 49). Om avståndet till vägen 

är mer än 3 meter träffas anläggningen 

aldrig av skugga från vägtrafik. Samma sak 

gäller för fordon med en höjd lägre än 4 

meter. 

 

Figur 50: Skugga från belysning börjar falla över 
anläggningen i oktober då den är placerad mindre än 3 
meter från vägen. 

Vid samma placering som ovan faller 

skugga från belysning över anläggningen 

längs sträcka A under de tider på dygnet då 

betydande del av produktionen sker (se 

figur 50). Detta gäller för högst 17 dagar 

under månaderna oktober och mars. 

Förutsatt att enskilda växelriktare och 

bypass dioder används kommer 

produktionsbortfall från dessa skuggor att 

vara mycket liten då andelen diffus 

instrålning under dessa månader varierar 

mellan 50 % och 56 %. Om avståndet till 

vägen är mer än 6 meter träffas 

anläggningen aldrig av skugga från 

vägbelysning. 
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4.4 Produktion 

I följande avsnitt presenteras den förväntade produktionen från en anläggning enligt 

ovanstående beskrivning. 

4.4.1 Produktion utan skuggning 

Sammanlagd förväntad produktion för båda anläggningarna (Sträcka A + Sträcka B) vid 

skuggfria förhållanden är 56900 kWh per år. Den månad där produktionen är som störst är 

maj, då totalt ca 7800 kWh genereras. Mindre än 4 % av den totala produktionen sker i 

december och januari (se figur 51). Sträcka B avviker något från optimal orientering (rakt 

söderut). Förluster på grund av detta är mindre än 0,3 %. 

 

Figur 51: Fördelning av anläggningarnas sammanlagda produktion över året. Blått fält representerar produktion från 
anläggningen längs sträcka A och orange fält produktion från anläggningen längs sträcka B. 
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4.4.2 Produktionsbortfall från skuggning 

 

Resultat från skugganalys har använts för att beräkna procentuella produktionsförluster från 

skuggor beroende på barriärens avstånd från vägen och motstående byggnaders höjd (se tabell 

4) 

Tabell 4: Procentuell avvikelse från produktion utan skugga för anläggning A 

Byggnadshöjd 
 

12 m från vägen 6 m från vägen 3 m från vägen 0 m från vägen 

45 m  16 % 19 % 21 % 23 % 

35 m  11 % 14 %  15 % 16 % 

25 m  6 % 8 % 9 % 10 % 

20 m  4 % 6 % 6 % 7 % 

16 m  3 % 4 % 5 % 5 % 

12 m  2 % 3 % 3 % 3 % 

8 m 1 % 1 % 2 % 2 % 

 

Vid värsta möjliga scenario sker ett bortfall på ca 23 %.  Det scenario som valts till mest troligt 

är där byggnadshöjden är 20 m och anläggningens avstånd från vägen är 3 m. I detta fall sker 

ett bortfall på ca 6 % per år. Produktionen från anläggning A blir vid det fallet 18 200 kWh per 

år, vilket ger en total produktion från båda anläggningarna på 55 700 kWh per år (se tabell 5). 

 

Tabell 5: Produktion, maxeffekt och maxström för respektive anläggning när bortfall från realistisk skuggning är 
medräknat. Solcellsverkningsgrad 14 % och total systemförlust på 23 % 

  
Anläggning A Anläggning B Totalt 

Produktion [kWh/år] 
 

18200 37500 55700 

Maxeffekt [kWp] 
 

19,8 39 56,2 

Maxström [A] 49,5 97 146 
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4.5 Ekonomisk utvärdering 

I följande ekonomiska beräkningar har ett troligt grundvärde valts för alla föränderliga faktorer. 

Dessa grundvärden representerar det mest troliga ekonomiska utfallet. Utöver detta har ett 

bästa och sämsta realistiskt värde för respektive faktor valts för att tydliggöra hur lönsamheten 

kan komma att avvika från grundscenariot (se tabell 6). 

Tabell 6: Bästa och sämsta realistiska värde samt ett troligt värde på respektive faktor har antagits och använts för 
nuvärdes- och känslighetsanalys. 

  
Enhet Sämst Troligt Bäst 

Placering 
 

m 0 3 12 

Byggnadshöjd 
 

m 45 20 8 

Smutsförsämring % 5 0 0 

Nätnytta  
 

kr 0 0,052 0,1 

Elcertifikatpris  
 

kr 0,1 0,22 0,3 

Elpris 
 

kr 0,3 0,4 0,5 

Elprisutveckling 
 

- Oförändrad Linjär Exp. 

Merkostnad för arbete % 50 20 0 

Investeringskostnad kr/kWp 20 17 14 

Kalkylränta  
 

% 7 4 3 

Skattereduceringsstöd  - Nej Ja Ja 

Investeringsstöd - Nej Nej Ja 

Reparation och underhåll kr 10 000 3 000 1 000 
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4.5.1 Nuvärdesanalys 

Respektive scenario som framtagits i tabell 6 har undersökts genom nuvärdesanalys och 

genererat ett diagram som beskriver utvecklingen av kapitalvärdet under 30 år (se figur 52).  

 

Figur 52: Projektets ekonomiska utveckling för den totala anläggningen enligt nuvärdesanalys. Mest och minst 
lönsamma scenario representeras av de blå streckade linjerna vilket innebär att alla möjliga scenarion omfattas utav 
dessa. Orange linje representerar den troliga ekonomiska utvecklingen. 

 

De separata anläggningarna har undersökts separat genom nuvärdesanalys och med pay-off-

metoden (se tabell 7). 

 

Tabell 7: Investeringskostnad, kapitalvärde efter 25 år samt payoff för det mest troliga scenariot. 

Anläggning 
 

Investeringskostnad Kapitalvärde efter 25 år Payoff 

A 
 

350 000 kr -15 000 kr 17 år 

B 
 

682 000 kr 5 000 kr 17 år 

Totalt 1 031 000 kr -125 000 kr 19 år 

 

Den totala merkostnaden för den undersökta anläggningen är ca 1 miljon kronor. Kapitalvärdet 

vid anläggningens förväntade livslängd (25 år) är -125 000 kr med en kalkylränta på 4 %. Pay-

off-tid vid samma förutsättningar är 19 år. Eftersom taket på skattereduceringsstödet 

förväntas hamna på 30 000 kWh om året så visar sig anläggningarna något mer lönsamma när 

de redovisas separat. Mest lönsam är sträcka B, där kapitalvärdet efter 25 år förväntas vara 5 

000 kr (se tabell 7).  
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4.5.2 Känslighetsanalys 

För att värdera stabiliteten i den utförda nuvärdesanalysen har varje enskild faktor låtits 

variera från sitt sämsta till bästa realistiska värde och dess inverkan på kapitalvärdet efter 25 år 

har noterats (se figur 53).  

 

Figur 53: Kapitalvärdet efter 25 år vid mest troliga scenario är -96 000 kr (representerat av blå linje i diagrammet). 
Känslighetsanalysen visar hur stor inverkan respektive faktor har på kapitalvärdet vid realistiska förändringar 

 

Känslighetsanalysen visar att de faktorer med störst inverkan på kapitalvärdet är 

elprisutvecklingen, investeringsstödet, skattereduceringsstödet, kalkylräntan och 

investeringskostnaden. Byggnadshöjd, smutsbortfall och placering utgör de faktorer som ger 

minst inverkan på kapitalvärdet. 
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4.5.3 Riskbedömning 

För att ge en bättre helhetsbild av vilka faktorer som kan komma att utgöra en risk vid 

investering har en riskbedömning utförts (se figur 54). 

 

Figur 54: Riskbedömning av ekonomiska faktorer. De faktorer som hamnat inom den blå streckade linjen anses vara 
kritiska faktorer, med stor förändringsbenägenhet och stor inverkan på resultatet. 

Om en faktor löper stor risk att förändras placeras den till höger i diagrammet, och om en 

förändring innebär stor påverkan på investeringens kapitalvärde placeras faktorn högt upp i 

diagrammet. De faktorer som hamnat innanför den blå streckade linjen bedöms vara kritiska 

faktorer. Faktorer som inte kan få ett bekräftat värde innan beslut tas om investering har 

markerats med orange färg.  

Det är följaktligen framför allt elprisutvecklingen och elcertifikatpriset som kan komma att 

utgöra en risk efter investering. Kalkylränta, investeringskostnad och elpris är i huvudsak de 

faktorer som behöver bekräftas i förväg och kan vara avgörande vid beslutsfattning. 
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4.5.4 Resultat vid förändring av kritiska faktorer 

Om de faktorer vars värde kan fastslås innan investering följer det troliga scenariot kan övriga 

faktorer (elprisutveckling, rengöring och underhåll, elcertifikatpris och smutsbortfall) låtas 

variera mellan sämsta och bästa värde för att ge en uppfattning om hur riskfylld investeringen 

är (se figur 55).  

 

Figur 55: Ekonomisk utveckling för projektet då alla faktorer som kan fastslås innan investering har antagit troliga 
värden. De blå streckade linjerna visar bästa och sämsta möjliga utveckling efter investering. 

Analysen visar att investeringens kapitalvärde efter 25 kan pendla mellan -491 000 kr och 

365 000 kr efter att investeringen gjorts och förutsatt att placering, byggnadshöjd, nätnytta, 

elpris, investeringskostnad, kalkylränta, skattereduceringsstöd och investeringsstöd har de 

värden som ansetts troliga. 
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4.6 Övrig nytta 

Om anläggningen konstrueras enligt föreslagen modell förväntas den leverera ca 56 000 kWh 

årligen. Detta motsvarar exempelvis genomsnittlig användning av hushållsel för 22 lägenheter 

eller knappt ett varv runt jorden med en elbil (se figur 56). (Energimyndigheten, 2013) (Volvo, 

2011) 

   

Figur 56: Förväntad produktion från anläggningen är 56 000 kWh, vilket motsvarar hushållsel till 22 lägenheter eller 
ett varv runt jorden med elbil. 

4.6.1 Koldioxidreduktion 

Att leverera denna koldioxidfria energimängd till elnätet innebär i förlängningen att en 

motsvarande mängd el av ett annat energislag inte behöver produceras. En genomsnittlig 

kilowattimme på den nordiska elmarkaden motsvarar utsläpp av 100 g koldioxid, vilket innebär 

att den totala utsläppsreduktionen per år för anläggningen är ca 5,6 ton koldioxid. (Svensk 

Energi, 2012) Om anläggningen förutsätts ha en livslängd på 25 år blir det en total reduktion av 

ca 140 ton koldioxid. Ett träd upptar ungefär två kg koldioxid om året, och produktion av ett kg 

svenskt nötkött motsvarar utsläpp av ca 22 kg koldioxidekvivalenter. Anläggningen bidrar 

därmed till samma nytta som att plantera 2800 träd om året eller att minska köttkonsumtionen 

med 6200 kg under 25 år (se figur 57).  (Forestry Commission, 2013) (Avery & Avery, 2008) 

   

Figur 57: 56 000 kWh levererade till nätet årligen motsvarar ca 140 ton koldioxidreduktion över 25 år. Detta 
motsvarar i sin tur 6200 kg minskad köttproduktion och 2800 planterade träd om året. 
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4.6.2 Ökad medvetenhet 

En studie utförd i Kalifornien visar att installerade solceller i ett område ökar troligheten att 

boende i närheten kommer att investera i ytterligare anläggningar. Parametrar som avgör hur 

stor denna ökning blir är anläggningens storlek, hur synlig den är och hur nära bostäder den är 

placerad. (Bryan & Gillingham, 2012) 

Annetorpsvägen är den huvudsakliga billeden till ett flertal bostadsområden samt 

köpcentrumet Emporia. Detta innebär att en ansenlig mängd fordon passerar sträckan dagligen 

(se figur 58). 

 

Figur 58:Årlig trafikmängd längs Annetorpsvägen, väster om Pildammsvägen (Malmö stad, 2013) 

Ca 10 miljoner fordon åker årligen förbi Annetorpsvägen. I en genomsnittlig svensk bil finns 1,2 

resenärer vilket innebär att ungefär 12 miljoner människor kommer att passera vägen årligen 

utan hänsyn taget till att samma person passerar flera gånger. (Naturvårdsverket, 2005) Om 

utvecklingstrenden fortsätter som tidigare kommer detta antal att öka. 

 

  

0

2

4

6

8

10

12

1989 1993 2001 2005 2009 2013

Fordon per år [Miljoner]



55 
 

 Diskussion 5

5.1 Områdesuppbyggnad 

En stor del av resultatet i denna rapport är beroende av noggrannheten i 3D-modellens 

uppbyggnad. Vid bedömning av markhöjder och avstånd har värden från Google Earth använts. 

Huruvida dessa stämmer överens med verkligheten är svårt att bevisa, men vid ett flertal 

besök på platsen har inget uppenbart fel uppmärksammats. Den undersökta biten av 

Annetorpsvägen sluttar dock i verkligheten nedåt från öst till väst, vilket den digitala modellen 

inte återspeglar. Markhöjden vid vägens östra del har istället använts som markhöjd för hela 

vägen vilket innebär att skuggningsutfallet i modellen är något mer pessimistiskt än 

verkligheten.  

5.2 Modell 

I detta projekt har referensmodellen toppmonterad flush använts för beräkningar, 

skuggningsanalyser och visualisering. En sådan anläggning kan installeras på en befintlig 

ljudbarriär vilket underlättar vid uppskattning av investeringskostnader samt gör det möjligt att 

besluta om anläggningen i efterhand. Solcellerna är dessutom upphöjda ett par meter från 

marknivå vilket gör att reflektioner mot billister kan undvikas samt resulterar i att skuggning 

förekommer senare på året. Detta är framför allt en fördel längs sträcka A. 

Eftersom sträcka B är upphöjd från marknivå och därmed knappt skuggas under året samt inte 

utgör någon risk för solreflektioner kan med fördel en annan modell användas för att uppnå 

större yta med solceller från samma sträcka. Även lägre kostnader per installerad effekt kan 

uppnås genom en mer integrerad modell men detta kräver ett omfattande samarbete mellan 

ljudbarriärskonstruktörer och ingenjörer inom solcellsteknik för att konstruera en lämplig 

modell för platsen.  

Så länge samma solcellsvinkel och area per meter används är skillnaden i produktion mycket 

liten mellan olika modeller. Vissa skillnader i skuggning uppstår givetvis om solceller anläggs 

längre ner på modellen. Solcellernas vinkel i relation till horisontalplanet kan i stort sett väljas 

fritt mellan 30°-50° efter modellens behov utan att större förluster uppstår men en lägre vinkel 

ger lägre produktionsbortfall från skuggning då en större andel av produktionen kommer från 

diffus instrålning. Enskilda växelriktare ger även möjligheten att valfritt placera 

solcellsmodulerna lodrätt eller horisontellt utan att produktionen påverkas vid eventuell 

skuggning. 
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5.3 Produktion och skuggning 

Avståndet mellan byggnaderna söder om vägen är inritade enligt illustrationsplanen och 

förutsätts inte byggas tätare. Det betyder att det kommer finnas en ”remsa” av skuggfri yta 

över anläggningen under vissa perioder. I skuggberäkningen har detta ej tagits hänsyn till utan 

hela anläggningen ses som skuggad så fort skugga från byggnaderna träffar anläggningen. Det 

innebär att resultatet för bortfall från skuggning i verkligheten kan bli en aning mindre än vid 

beräkningar. 

Solcellernas höjd från marknivå beror på vilken ljudbarriärmodell som används och hur denna 

är utformad. Hur solcellernas höjd inverkar på den totala produktionen längs sträcka A har inte 

undersökts separat eftersom det är höjdskillnaden mellan solcellerna och byggnaderna på 

motstående sida som avgör hur skuggorna faller över anläggningen och förändringen i 

byggnadshöjd är betydligt större än vad skillnaden blir vid höjdförskjutning av solcellerna. Den 

relativt låga inverkan på resultatet som förändring i byggnadshöjd har visar därför att 

solcellernas höjd från marknivå i princip inte spelar någon roll i detta avseende. 

Beroende på placeringen av anläggning A kan viss skuggning från vägbelysning förekomma ett 

par dagar innan anläggningen skuggas helt från byggnaderna. En viss mängd tung trafik 

förekommer längs vägsträckan, men samtliga värsta scenarion (Inget avstånd mellan väg och 

ljudbarriär samt högsta tillåtna fordon längst ut i väggrenen under ett fåtal dagar på året) 

måste sammanfalla för att någon skugga ska falla över en anläggning placerad högre än två 

meter från marknivå. Eftersom barriärens position har en så gott som försumbar inverkan på 

anläggningens lönsamhet kan den med fördel placeras där bäst ljudavskärmning uppnås, 

förutsatt att toppmonterade solceller används. 

Skuggor från både belysning och trafik är mycket små i förhållande till byggnadernas och 

förekommer dessutom under en tid på året då stor andel av instrålningen är diffus. 

Skuggningens inverkan på produktion har därför uteslutits. Om varken bypass dioder eller 

enskilda växelriktare används kan något högre förluster uppstå. En metod att undvika 

skuggning från belysning är att montera belysning på andra platser längs vägen men detta 

kommer rimligtvis resultera i högre kostnader än vad som kan räknas hem i ökad produktion. 

Skugga från vattentornet faller över anläggning B ett par timmar under för och eftermiddagar i 

december då andelen diffus instrålning är hög. Detta anses inte vara ett märkbart problem 

eftersom en så pass marginell del av produktionen sker under denna tid. 

Inverkan av smuts från trafik på Annetorpsvägen bör undersökas vid eventuell driftsättning av 

anläggningen. Dels för forskningens skull men främst för att bedöma lönsamheten i rengöring. 

Tidigare mätningar visar att vissa förluster kan uppstå om anläggningen inte rengörs. Rimligen 

kommer anläggningen längs sträcka B inte behöva rengöras lika frekvent då den är placerad 

fyra meter ovanför vägen.  
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5.4 Ekonomiska förutsättningar 

Enligt känslighetsanalysen är elprisets utveckling och investeringsstöd de två faktorer som har 

störst inverkan på investeringens kapitalvärde efter 25 år. Framtiden för investeringsstödet är 

osäker eftersom det inte finns några klartecken från politiskt håll om huruvida 

investeringsstödet kommer att finnas kvar efter 2016. Dessutom är de pengar som är avsatta 

för den nuvarande perioden i princip redan slut. Som följd av detta har inget investeringsstöd 

medräknats i det troliga scenariot. 

Nuvärdesanalysen visar att skillnaden mellan att antingen få skattereduceringsstöd eller 

beviljat investeringsstöd är mycket liten. En tolkning av detta kan vara att det nya förslaget om 

skattereduceringsstöd kan komma att ersätta det befintliga investeringsstödet. Om så är fallet 

kommer en anläggning som producerar mindre än 30 000 kWh att vara mer lönsam per 

installerad kilowatt än större anläggningar, vilket även den ekonomiska utvärderingen visar. 

Mest lönsam blir förstås investeringen då båda subventionerna beviljas även om detta scenario 

inte anses rimligt. 

Elprisutvecklingen har en betydande roll i huruvida investeringen blir lönsam eller ej. 

Framtidens priser och elbehov kan givetvis inte förutspås exakt, om utvecklingen går mot en 

högre elanvändning för att exempelvis fasa ut den fossila transportflottan kan det hända att 

den ökade elbehovet leder till snabbt accelererande elpriser. På grund av detta har tre 

scenarion som förhoppningsvis fångar in rimliga utfall jämförts. 

I analysen har en årlig utgift för reparationer och underhåll använts som är relativt hög. Detta 

är för att kompensera oförutsedda skador samt rengöring om detta visar sig behövas. Vissa 

reparationer kommer rimligtvis behöva utföras men förhoppningsvis inte förrän efter ett par år.  

5.5 Övrig nytta 

Vid beräknade koldioxidreduktioner har ingen hänsyn tagits till att en viss mängd koldioxid 

släpps ut vid produktion och installation av solceller. Dock har heller ingen hänsyn tagits till att 

en större mängd koldioxidutsläpp reduceras när el exporteras till ex Tyskland där andelen fossil 

elproduktion är högre. Då det är komplext att förutspå dessa faktorer har istället ett 

genomsnittligt värde som motsvarar nordiska utsläpp använts. 

Annetorpsvägen är en relativt vältrafikerad väg och även om en hel del av passerande fordon 

givetvis framförs av samma person som passerar flera gånger måste anläggningen ändå anses 

vara mycket synlig. Enligt undersökningen i Kalifornien bör anläggningen därmed ha en 

betydande inverkan på allmänhets intresse för förnybar energi och dess benägenhet att vilja 

investera i solceller.  Detta kan vara ett incitament för Malmö Stad att vilja driva igenom 

projektet med tanke på målsättningen att bli ett demonstrationsområde för innovativa projekt 

inom förnybar energi. 
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5.6 Fortsatta studier 

Materialet för referensmodellen har valts till glas för att ge en luftig känsla då den kommer att 

placeras relativt nära byggnader och uteplats. Detta innebär att en hel del ljud kommer att 

reflekteras till motstående sida vilket inte är önskvärt då där kommer att finnas 

kontorsbyggnader. Vid eventuell realisering av projektet föreslås en mer djuplodande utredning 

kring ljudnivåer i området och hur de påverkas av en barriär. 

För att avgöra om den totala konstruktionen är lönsam, d.v.s. ljudbarriär och solcellsanläggning 

tillsammans, krävs en utökad ekonomisk studie kring de synergieffekter som uppstår vid 

kombination av solcellsanläggning och ljudbarriär. För detta behövs en utredning kring 

värdeökning av omgivande mark och byggnader som sänkta ljudnivåer från ett eventuellt 

bullerskydd kan bidra med samt vilken kostnadsreduktion det kan ge för samhället. En sådan 

utredning har bl.a. gjorts i Lerum med resultat som pekar på god lönsamhet. Då solcellerna 

placeras ovanpå den befintliga ljudbarriären kommer de att ge en aning högre höjd som 

givetvis kommer att förbättra skyddet mot buller. På så vis kan rimligtvis en viss lönsamhet från 

ljudskydd räknas in även i anläggningens ekonomiska utvärdering.   

Fortsättningsvis har i denna studie extra merkostnad för arbete beräknats genom en 

procentuell ökning av vanlig material- och arbetskostnad för solcellsanläggningar i samma 

storleksklass. En mer noggrann bedömning kan med fördel göras genom dialog mellan 

installatör och ljudbarriärkonstruktör. Utöver detta är den östra halvan av sträckan mellan 

Pildammsvägen och Påskliljegatan är helt outnyttjad i denna rapport då den i dagsläget är 

kantad med belysning norr om vägen. Vidare undersökning av platsen kan vara lämpligt om 

intresse finns för en större anläggning. 
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 Slutsats 6
Undersökningen visar att två sträckor (A och B) på sammanlagt 400 meter är lämpliga för 

solelgenererande ljudbarriärer. Längs sträcka A rekommenderas en modell med 

toppmonterade solceller eftersom viss skuggning förekommer. Längs sträcka B kan valfri 

modell användas då sträckan är skuggfri. 

Om ljudbarriären utrustas med solceller som utgör en yta på en kvadratmeter per meter 

barriär och dessa monteras med en lutning på 35° uppnås en installerad effekt på 56 kWp med 

en total årlig produktion på ca 56 000 kWh. Fördelat på respektive anläggning innebär det ca 

18 000 kWh från anläggning A och ca 37 000 kWh från anläggning B. Analys av skuggor visar att 

vid ett troligt scenario där motstående byggnader är 20 m och anläggningens avstånd från 

vägen är 3 m blir produktionsbortfall från skuggning för anläggningen längs sträcka A ca 6 %. 

Problem med skuggning från belysning och trafik kan försummas så länge föreslagen modell 

används. 

En ekonomisk analys gjord genom att anta troliga värden på tänkbara variabler ger 

kapitalvärde på -15 000 kr efter 25 år för anläggning A. För anläggning B är detta utfall 5 000 

kr, d.v.s. något mer gynnsamt. Att investera i båda anläggningarna är det minst lönsamma 

alternativet med ett kapitalvärde på -125 000 kr efter 25 år. Anledningen är det kommande 

skattereduceringsstödet för solceller som har ett tak på 30 000 kWh. 

Känslighetensanalysen visar att investeringsstödet och elprisets utveckling är de två faktorer 

som har störst inverkan på det ekonomiska utfallet. Båda dessa innebär en mer positiv 

utveckling om de förändras från det troliga scenariot, men det anses inte särskilt troligt att ett 

investeringsstöd kommer att beviljas. Höjden på byggnader som kan skugga, placeringen av 

anläggningen från vägen (d.v.s. produktionsbortfall från skuggning) och produktionsbortfall 

p.g.a. smuts ger en minimal inverkan på det ekonomiska utfallet. 

Trots de negativa resultaten i investeringens lönsamhet kan detta kompenseras genom den 

övriga nyttan som anläggningen bidrar med. Elen som genereras från anläggningarna kan 

försörja 22 lägenheter med förnybar el varje år eller driva en elbil ett varv runt jordklotet. Båda 

anläggningarna tillsammans bidrar med 140 ton koldioxidreduktion under 25 år. Detta 

motsvarar plantering av ca 2800 träd per år eller en minskad köttproduktion med 6200 kg 

under 25 år. Utöver detta förväntas anläggningen ha en positiv påverkan på allmänheten 

genom öka medvetenheten och intresset för förnybar energi. Dessutom bidrar anläggningen 

till att utveckla bilden av Hyllie som en hållbar stadsdel. 
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 Bilagor 7

7.1 Bilaga 1: Skugganalys 
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7.2 Bilaga 2: Solinstrålning 
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7.3 Bilaga 3: Skuggfri produktion 

 

  

Sträcka A
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a
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c
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88,4
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Sträcka B



63 
 

7.4 Bilaga 4: Produktion med skuggbortfall 

 

  

12 m från vägen

Höjd 45m 35m 25m 20m 16m 12m 8m

Jan 144 144 144 144 144 183 281

Feb 258 258 303 481 629 704 704

Mar 798 1256 1713 1713 1713 1713 1713

Apr 2421 2421 2421 2421 2421 2421 2421

Maj 2688 2688 2688 2688 2688 2688 2688

Jun 2685 2685 2685 2685 2685 2685 2685

Jul 2638 2638 2638 2638 2638 2638 2638

Aug 2342 2342 2342 2342 2342 2342 2342

Sep 1219 1729 1865 1865 1865 1865 1865

Okt 604 604 838 1054 1144 1144 1144

Nov 311 311 311 311 328 390 452

Dec 202 202 202 202 202 202 202

Totalt 16310 17278 18150 18545 18801 18976 19137

6 m från vägen

Jan 144 144 144 144 144 144 281

Feb 258 258 258 347 496 659 704

Mar 798 1012 1530 1713 1713 1713 1713

Apr 2017 2421 2421 2421 2421 2421 2421

Maj 2688 2688 2688 2688 2688 2688 2688

Jun 2685 2685 2685 2685 2685 2685 2685

Jul 2638 2638 2638 2638 2638 2638 2638

Aug 2342 2342 2342 2342 2342 2342 2342

Sep 947 1457 1865 1865 1865 1865 1865

Okt 604 604 712 910 1072 1144 1144

Nov 311 311 311 311 311 351 447

Dec 202 202 202 202 202 202 202

Totalt 15634 16762 17797 18267 18578 18853 19131

3m från vägen

Jan 144 144 144 144 144 144 252

Feb 258 258 258 317 451 629 704

Mar 798 889 1530 1713 1713 1713 1713

Apr 1815 2421 2421 2421 2421 2421 2421

Maj 2688 2688 2688 2688 2688 2688 2688

Jun 2685 2685 2685 2685 2685 2685 2685

Jul 2638 2638 2638 2638 2638 2638 2638

Aug 2297 2342 2342 2342 2342 2342 2342

Sep 845 1321 1865 1865 1865 1865 1865

Okt 604 604 658 856 1036 1144 1144

Nov 311 311 311 311 311 339 430

Dec 202 202 202 202 202 202 202

Totalt 15285 16504 17743 18183 18497 18812 19085

0m från vägen

Jan 144 144 144 144 144 144 203

Feb 258 258 258 258 407 600 704

Mar 798 798 1317 1652 1713 1713 1713

Apr 1563 2421 2421 2421 2421 2421 2421

Maj 2688 2688 2688 2688 2688 2688 2688

Jun 2685 2685 2685 2685 2685 2685 2685

Jul 2638 2638 2638 2638 2638 2638 2638

Aug 2114 2342 2342 2342 2342 2342 2342

Sep 845 1219 1831 1865 1865 1865 1865

Okt 604 604 604 802 982 1144 1144

Nov 311 311 311 311 311 322 407

Dec 202 202 202 202 202 202 202

Totalt 14850 16310 17441 18009 18399 18765 19013
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7.5 Bilaga 5: Nuvärdesanalys 

 

  

Undersökt sträcka Totalt 0 0

Höjd 20m 0 0

Placering 3m 0 0

0 0

Årlig produktion [kWh] 55678

Installerad effekt 56,17

Kostnad [kr/W] 18,4 17 20% Kronor per watt samt merkostnad för arbete

Grundinvestering [kkr] 1031

Investeringsbidrag [kkr] 0 Nej Beviljat investeringsbidrag eller ej

Ekonomisk livslängd  [År] 30

Kalkylränta 4%

Elpris [kr/kWh] 0,4

Ökning av elpris 0,018 Linjär Linjär eller exponentiell ökning av elpris

Elcertifikatpris [kr/kWh] 0,22

Produktionsminskning [per år] 0,50%

Försämring från smuts 0% Rengöring Bortfall från smuts på solcellerna eller rengöring

Skattereduceringstak [kWh] 30000

Skattereduceringsstöd [kr/kWh] 0,6 Ja Beviljat skattereduceringsstöd eller ej

Reparation och underhåll [kr] 3000

År 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Grundinvestering -1031

El 0,40 0,42 0,44 0,45 0,47 0,49 0,51 0,53 0,54 0,56 0,58 0,60 0,62 0,63 0,65

Elcertifikat 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22

Nätnytta 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052

Produktion 0 55678 55400 55123 54847 54573 54300 54029 53759 53490 53222 52956 52691 52428 52166

Skattereducering 0 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000

Inbetalning 0 56 57 58 59 60 60 61 62 63 63 64 65 65 66

Service och underhåll -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3

Reparation

Utbetalning 0 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3

Nuvärdefaktor 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6

Nuvärde årets flöde -1031 51 50 49 48 47 45 44 43 42 41 40 39 38 36

Kapitalvärde -1031 -980 -930 -881 -833 -787 -741 -697 -654 -612 -571 -532 -493 -456 -419

Kapitalvärde efter 25 år -125kkr

Payoff 19,3år

… 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

…

… 0,67 0,69 0,71 0,72 0,74 0,76 0,78 0,80 0,81 0,83 0,85 0,87 0,89 0,90 0,92 0,94

… 0,22 0,22

… 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052

… 51905 51646 51387 51130 50875 50620 50367 50115 49865 49615 49367 49121 48875 48631 48387 48145

… 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000

… 67 68 57 58 58 59 60 60 61 62 63 63 64 64 65 66

… -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3

…

… -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3

… 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3

… 35 34 28 27 26 26 25 24 24 23 22 22 21 21 20 19

…

… -384 -349 -322 -295 -268 -243 -218 -193 -170 -147 -125 -103 -82 -61 -41 -22

Produktionsförutsättningar

Beräkningsfaktorer

Nuvärdesanalys
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7.6 Bilaga 6: Känslighetsanalys 

 

  

Netto nuv. 25 år

Enhet Sämsta fallTroligt Bästa fall Sämsta Bästa

Placering m 0 3 12 -127 -120

Smutsbortfall % 5 0 0 -158 -125

Byggnadshöjd m 45 20 8 -160 -114

Nätnytta kr 0 0,052 0,1 -168 -85

Elcertifikatpris kr 0,1 0,22 0,3 -200 -74

Reparation och underhåll kr 10 000 3 000 1 000 -234 -93

Elpris kr 0,3 0,4 0,5 -207 -42

Merkostnad för arbete % 50 20 0 -239 -48

Skattereduceringsstöd Nej Ja Ja -406 -125

Kalkylränta % 7 4 3 -358 -19

Investeringskostnad kr/kWp 20 17 14 -307 57

Elprisutveckling Oförändrat Linjärt Exp -285 283

Investeringsstöd Nej Nej Ja -125 236

Känslighetssanalys
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7.7 Bilaga 7: Solinstrålning i Hyllie 

 

 

  

Latitude: 55°34'5" North, Hämtat 2014-04-10

Longitude: 12°58'37" East http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?lang=en&map=europe

Total produktion (6,8°+12,8°+18,8°) 37495

Total produktion (0°) 37602

Förlust från orientering 0,3%

Nominal power of the PV system: 12.38kWp

Inclination of modules: 35deg.

Orientation (azimuth)  of modules: 7deg.

Fixed angle

Month Ed Em Hd Hm

1 10 312 0,96 29,7

2 17,4 488 1,7 47,7

3 37,5 1160 3,75 116

4 53,1 1590 5,48 164

5 55,3 1710 5,9 183

6 56,2 1690 6,09 183

7 53,1 1650 5,79 180

8 47,2 1460 5,13 159

9 40 1200 4,23 127

10 24,7 767 2,51 77,7

11 11,1 332 1,08 32,5

12 6,36 197 0,61 18,9

Year 34,4 1050 3,61 110

Nominal power of the PV system: 12.38kWp 55°34'5" North, 

Inclination of modules: 35deg. 12°58'37" East

Orientation (azimuth)  of modules: 13deg. Hämtat 2014-04-10

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?lang=en&map=europe

Fixed angle

Month Ed Em Hd Hm

1 9,94 308 0,95 29,4

2 17,3 484 1,69 47,3

3 37,3 1150 3,73 116

4 52,9 1590 5,47 164

5 55,2 1710 5,9 183

6 56,2 1690 6,09 183

7 53 1640 5,79 179

8 47,1 1460 5,12 159

9 39,8 1190 4,21 126

10 24,5 760 2,49 77,1

11 10,9 328 1,07 32,2

12 6,3 195 0,6 18,7

Year 34,3 1040 3,6 110
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Nominal power of the PV system: 12.38kWp 55°34'5" North, 

Inclination of modules: 35deg. 12°58'37" East

Orientation (azimuth)  of modules: 19deg. Hämtat 2014-04-10

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?lang=en&map=europe

Fixed angle

Month Ed Em Hd Hm

1 9,77 303 0,94 29

2 17 477 1,67 46,7

3 36,9 1140 3,69 114

4 52,7 1580 5,44 163

5 55,2 1710 5,89 183

6 56,2 1690 6,09 183

7 53 1640 5,78 179

8 46,9 1450 5,1 158

9 39,5 1180 4,17 125

10 24,2 749 2,46 76,1

11 10,8 323 1,06 31,7

12 6,19 192 0,59 18,4

Year 34,1 1040 3,58 109

Nominal power of the PV system: 37kWp 55°34'5" North, 

Inclination of modules: 35deg. 12°58'37" East

Orientation (azimuth)  of modules: 0deg. Hämtat 2014-04-10

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?lang=en&map=europe

Fixed angle

Month Ed Em Hd Hm

1 30.20 935 0.96 29.8

2 52.30 1470 1.71 47.8

3 112.00 3490 3.76 117

4 159.00 4770 5.49 165

5 165.00 5120 5.90 183

6 168.00 5040 6.09 183

7 159.00 4920 5.79 180

8 141.00 4380 5.14 159

9 120.00 3590 4.23 127

10 74.20 2300 2.51             78.0

11 33.20 995 1.09 32.6

12 19.10 592 0.61 18.9

Year 103.00 3130 3.62 110



68 
 

7.8 Bilaga 8: Materials ljudreflektivitet och solcellsvinkelns 

inverkan på produktion 
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7.9 Bilaga 9: Trafikmängd längs Annetorpsvägen 
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7.10   Bilaga 10: Illustrationsplan för området Hyllie 
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