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Abstract 
Efficient renovation with photovoltaics 

Installation of solar PV is a measure that can contribute to great climate benefits when 
renovating buildings. This report, which is the final report of the project "Optimized 
renovation for efficient PV roofs" (short called EST), describes how property owners 
can contribute to increased climate benefits by considering the possibilities with PV 
installations when planning to renovate a building. The focus of the work has been PV 
installation in connection with roof renovation, but facades, which are increasingly 
mentioned in PV discussions, are also treated and we also touch on solar shading and 
balcony fronts that are potentially interesting for solar PV integration. 
 
 Climate benefit means a minimization of the greenhouse gas emissions that occur 
through the energy use in the building and in the production of the building's 
constituent building materials, and that the excess solar exported from the plant can 
replace fossil-based power production, see sections 2.1 and 2.2. Section 2.3 “Well-
planned solar PV renovation” gives an overall picture of the challenges facing those who 
want to achieve the greatest possible climate benefit, challenges that are discussed in 
the following sections. 
 
 In the project, we have investigated different ways of maximizing the size of a 
photovoltaic system based on what the roof of a building can accommodate, which 
means that the size is optimized with regard to the climate benefits. In general, this 
gives a different result than an economic optimization where the latter results in 
significantly smaller systems. The reason is that the sale of larger electricity production 
surpluses in this segment is currently not as profitable as replacing the electricity you 
buy, with self-produced electricity. Most research reports and guidelines on the topic of 
optimal plant size also stop at economic optimization, often without even mentioning 
the possibility of going further to increase climate benefits. In this project, we have 
basically done the opposite, without turning a blind eye to economic realities. 
 
In section 3, we deal with architecture, planning and permit issues and argue that the 
strategy we advocate also leads to better architectural solutions than state of the art. 
The focus has been on presenting several concept solutions that aim to maximize the 
utilization of the available roof space, see sections 4 and 5 and Appendix 2. Our motives 
for this are partly a feeling of high importance when it comes to accelerating the 
introduction of renewable energy production in the built environment. Another is a 
hope and a belief that politics and the market both contribute and will continue to 
contribute to a development that makes maximized climate benefit a much better deal 
for the plant owner than it is today. 
 
Section 6 briefly discusses a few different measures to increase the own use of the solar 
electricity one can produce, which enables building a larger facility while maintaining 
good finances. One of these measures — collective measurement of the apartments' 
household electricity - is dealt with in more detail in Appendix 3, which is a guide 
aimed at property owners. 
The project's initial hypothesis was that simultaneous renovation of roofs and 
installation of solar PV was an optimal approach. The results from more in-depth 
investigations of, for example, contract forms and tender documents in section 8 and 
from the seven case studies presented in section 9, have led to a more nuanced picture: 
 
• It may sometimes be better to install solar cells after the roof or facade renovation has 
been completed, but even if it is expected to take place later, there is every reason to 
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take this future work into account when planning a renovation. Conversely, there are 
good reasons to think through your renovation needs if you are considering investing in 
a solar PV system. 
• In addition to renovating the climate shell of a building, renovation of the ventilation 
and electrical systems can also have a major impact on the technical and economic 
potential of a future PV system. 
• City planning and the building permit requirements for building-integrated solar cell 
solutions can sometimes be a major challenge when you want to maximize the solar PV 
surface on a roof in connection with renovation or extension, which is dealt with in 
section 3. 
 
In section 10, we finally discuss the experiences and results that the project has led to. 
We also describe four projects that in different ways pave the way for the continued 
introduction of solar PV in buildings and describe how the work in the EST project can 
be taken further in future projects. 
 
Key words: Solar PV, BIPV, building integration, construction process, renovation, 
installations, prefab 
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Förord 
Den svenska bebyggelsens takytor och fasader är många gånger väl lämpade för 
installation av solceller. En ökad utbyggnad av solceller på byggnader skulle minska 
behovet av att ta ny mark i anspråk för solelsproduktion. Vidare kan en ökning av den 
lokala elproduktionen så nära slutkonsumenter bidra till minskade påfrestningar på det 
lokala elnätet som i många fall nu utsätts för svåra prövningar i och med den snabbt 
ökande elektrifieringen. Det finns en stor potential för att installera fler solceller på 
befintliga byggnader och stora möjligheter att kombinera detta med framför allt 
takrenovering. I denna rapport presenteras nya idéer om hur den realiserade potentialen 
kan flerfaldigas genom att samordna dessa åtgärder så att den renoveringsvåg som nu 
inleds i Europa indirekt också leder till en mycket stor ökning av solelproduktionen i 
bebyggelsen.  
 
Projektet Optimerad renovering för effektiva solcellstak, kort kallat EST, bygger vidare 
på samarbeten, erfarenheter och resultat från tre tidigare projekt som liksom detta letts 
av RISE med stöd från Energimyndigheten och medverkande partners. Bland våra 
samarbetspartners i dessa projekt har David Larsson, tidigare Solkompaniet och 
numera egen konsult i företaget Solisten, haft en mycket framträdande roll sedan 
starten 2015. David initierade dessutom idén till EST-projektet. Bland kollegor på RISE 
som bidragit till detta projekt på ett förtjänstfullt sätt vill jag nämna Lars-Henrik 
Björnsson, Olleper Hemlin, Caroline Markusson, Michiel van Noord, och Malin Unger. 
 
Övriga externa partners i EST-projektet har varit AB Bostäder i Borås,  
Institutionen för Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik vid Chalmers tekniska 
högskola, COWI AB, Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB, Elementum Eco AB, 
Gårdstensbostäder AB, Lokalförvaltningen i Göteborgs stad, Högskolan Dalarna, 
Kjellgren Kaminsky Architecture AB, Solkompaniet Konsult Sverige AB, SolTech 
Energy Sweden AB och Wästbygg AB. 
 
Följande aktörer har också bidragit med värdefullt stöd och information till projektet. 
Riksbyggen i Göteborg, Bostadsrättsföreningarna Göteborgshus 38 och Skövdehus 10, 
Swede Energy, Lustgården Ädelmetallen AB, MeraSol och FriMo Projektledning AB. 
 
Peter Kovács, RISE 
Projektledare 
 
Borås, november 2021 
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Sammanfattning 
 
Installation av solceller är en åtgärd som kan bidra med stor klimatnytta vid 
renovering av byggnader. I denna rapport, som utgör slutredovisningen av projektet 
”Optimerad renovering för effektiva solcellstak” (kort kallat EST), beskrivs hur 
fastighetsägare kan bidra till ökad klimatnytta genom att beakta möjligheterna med 
solcellsinstallationer när man planerar för att renovera en byggnad. I fokus för arbetet 
har legat solcellsinstallation i anslutning till takrenovering men även fasader, som allt 
oftare nämns i solcellsdiskussioner, behandlas och vi berör även solavskärmningar och 
balkongfronter som potentiellt intressanta för solcellsintegration.  
 
 Med klimatnytta menas dels en minimering av de utsläpp av växthusgaser som sker 
genom energianvändningen i byggnaden och i tillverkningen av byggnadens ingående 
byggmaterial, dels att det överskott av solel som exporteras från anläggningen kan 
ersätta fossilbaserad kraftproduktion, se vidare avsnitt 2.1 och 2.2. I avsnitt 2.3 
”Välplanerad solcellsrenovering” ges en samlad bild av de utmaningar som möter den 
som vill nå största möjliga klimatnytta, utmaningar som diskuteras i de följande 
avsnitten.  
 
 I projektet har vi undersökt olika sätt att maximera storleken på en solcellsanläggning 
utifrån vad taket på en byggnad kan rymma vilket innebär att man optimerar storleken 
med avseende på klimatnyttan. Detta ger som regel i flerbostadshus ett annat resultat 
än en ekonomisk optimering där den senare brukar innebära betydligt mindre 
anläggningar. Anledningen är att försäljning av större elproduktionsöverskott i detta 
segment i nuläget inte är lika lönsamt som att ersätta den el man köper, med 
egenproducerad el. Flertalet forskningsrapporter och vägledningar på temat optimal 
anläggningsstorlek stannar också vid en ekonomisk optimering, ofta utan att ens 
nämna möjligheten att gå längre för att öka klimatnyttan. I detta projekt har vi i princip 
gjort tvärtom, utan att för den skull blunda för ekonomiska realiteter.  
 
I avsnitt 3 behandlar vi arkitektur, plan- och lovfrågor och argumenterar för att den 
strategi vi förespråkar också leder till bättre arkitektoniska lösningar än state of the art. 
Fokus har legat på att presentera ett antal konceptlösningar som syftar till att 
maximera utnyttjandet av den tillgängliga takytan, se avsnitt 4 och 5 samt bilaga 1. 
Våra motiv till detta är dels en känsla av hög angelägenhet när det gäller att accelerera 
introduktionen av inhemsk förnybar energiproduktion. Ett annat är en förhoppning 
och tro på att politiken och marknaden båda bidrar och kommer att fortsätta bidra till 
en utveckling som gör att maximerad klimatnytta blir en betydligt bättre affär för 
anläggningsägaren än den är idag. 
 
I avsnitt 6 avhandlas kortfattat några olika åtgärder för att öka egenanvändningen av 
den solel man kan producera vilket innebär att man kan bygga en större anläggning 
med bibehållen god ekonomi. En av dessa åtgärder — kollektivmätning av 
lägenheternas hushållsel — behandlas mer utförligt i bilaga 3 som är en vägledning 
riktad till fastighetsägare.  
Projektets utgångshypotes var att samtidig renovering av tak och installation av 
solceller var ett optimalt tillvägagångssätt. Resultaten från mer ingående 
undersökningar av exempelvis entreprenadformer och förfrågningsunderlag i avsnitt 8 
och från de sju fallstudier som presenteras i avsnitt 9, har lett fram till en mer 
nyanserad bild:  
 

• Det kan ibland vara bättre att installera solceller efter att tak- eller 
fasadrenoveringen är slutförd, men även om det förväntas ske vid ett senare 



 

This work is licensed under CC BY 4.0. 

tillfälle så finns det all anledning att ta detta framtida arbete i beaktande i 
planeringen av en renovering. Omvänt så finns det goda skäl till att tänka igenom 
sina renoveringsbehov om man står i begrepp att investera i en 
solcellsanläggning. 

• Förutom renovering av klimatskalet i en byggnad så kan även renovering av 
ventilations- och elsystemet ha stor inverkan på den tekniska och ekonomiska 
potentialen för en kommande solcellsanläggning 

• Detaljplaner och bygglovsplikten för byggnadsintegrerade solcellslösningar kan 
ibland vara en stor utmaning när man vill maximera solcellsytan på ett tak i 
samband med renovering, om- eller tillbyggnad, vilket avhandlas i avsnitt 3.  

I avsnitt 10 diskuterar vi slutligen de erfarenheter och resultat som projektet lett fram 
till. Vi beskriver också fyra projekt som på olika sätt banar väg för den fortsatta 
introduktionen av solceller i bebyggelsen och beskriver hur arbetet i EST-projektet kan 
tas vidare i framtida projekt.  
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1 Inledning 
Solenergi är nu snabbt på̊ väg att etableras som en viktig del i omställningen till ett 
långsiktigt hållbart Sverige. Stora prissänkningar, förenklade regelverk och mer 
långsiktiga spelregler gör att intresset bland fastighetsägare och investerare ökat 
markant, vilket i sin tur leder till ökad aktivitet och nya möjligheter på̊ utbudssidan. 
I projektet Effektiva solcellstak (EST) har vi byggt vidare på resultat från bland annat 
projekten ”PROOF” [1] och ”Miljontak” [2] och undersökt hur solcellsinstallationer på 
ett effektivt sätt kan samordnas med renoveringsåtgärder på tak och fasader, i 
flerbostadshus och lokalbyggnader. Vilka kompletterande byggåtgärder kan göras för 
att underlätta solcellsinstallationen – och hur samordnas de olika arbetsmomenten 
bäst i en upphandling? 
 
Detta är de huvudsakliga frågeställningarna som utretts, dels övergripande och 
teoretiskt i ett försök att identifiera generella utmaningar och möjligheter, dels konkret 
och praktiskt genom fallstudier av några utvalda renoveringsprojekt. 
 
Framför allt på flerbostadshus är en utmaning för stora solcellsinstallationer att uppnå 
ett högt värde för den producerade elen, eftersom egenanvänd el värderas betydligt 
högre än det överskott som uppstår vid bristande matchning mellan produktion och 
användning. En följd av detta är att stora takytor oftast förblir outnyttjade för 
resurseffektiva solcellsmontage. Här studeras bland annat möjligheten att använda 
solel för produktion av varmvatten i en värmepump. Vi har också undersökt 
möjligheten att utnyttja det varma luftflödet under solcellerna, som ett annat sätt att 
öka lönsamheten. 
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2 Möjligheter och utmaningar 

2.1 Solceller ger klimatnytta 
Ur ett samhälleligt perspektiv är det huvudsakliga skälet för att installera solceller att 
bidra till klimatnytta genom lokal produktion av förnybar el. Detta stärker Sveriges 
exportbalans av el och minskar utsläppen från fossileldade kraftverk främst i 
angränsande länder som Tyskland, Polen och Litauen. I den allmänna debatten florerar 
ibland uppgifter om att ny el från solceller inte skulle göra någon klimatnytta, eftersom 
vi i Sverige redan idag har en elproduktion med låg klimatpåverkan, men då missar 
man våra möjligheter att bidra till minskade utsläpp utomlands. I perspektivet av 
leveranssäkerhet och ett kraftigt ökande elbehov de närmaste 10-20 åren, i synnerhet i 
södra Sverige, finns ytterligare motiv för en kraftig utbyggnad av inhemsk 
solelproduktion. 
 
Faktum är att solcellsinstallationer ofta är en av de mest klimatnyttiga åtgärderna som 
finns tillgängliga vid renovering av byggnader1. Då detta inte är allmänt 
uppmärksammat gör vi här en kortfattad genomgång av hur detta kommer sig. 
 

• Bokföring kontra konsekvens 
Klimatpåverkan från elanvändning beskrivs ofta utifrån en emissionsfaktor som 
är kopplad till produktionsmixen i ett geografiskt område eller till det elavtal 
man tecknat med sin elhandlare. Detta är tillämpligt när man bakåtblickande 
gör ett bokslut över den klimatpåverkan man ansvarar för. 
 
När man står inför ett beslut om en förändring behöver man däremot ha ett 
framåtblickande perspektiv och analysera vilka konsekvenser beslutet får. Då 
fungerar det inte att utgå ifrån medelvärdet i produktionsmixen eller det 
avtalade värdet hos elhandlaren. Den faktiska konsekvensen kommer att vara 
annorlunda. 
 

• Elsystemet är internationellt – och det utvecklas 
Två faktorer som gör en konsekvensanalys extra komplex är att vi i Sverige har 
ett stort utbyte av el med våra grannländer och att produktionsmixen är under 
snabb förändring. I dagsläget påverkar svenska förändringar i elproduktion och 
-användning i stor utsträckning hur mycket kolkraftsel (ca 1000 g CO2e/kWh) 
som produceras i andra länder, men under de decennier en ny solcells-
anläggning är i bruk kommer konsekvensen i ökande grad gälla andra renare 
kraftslag. 
 

• Solcellernas egen klimatpåverkan (nästan) försumbar 
Ibland framhävs att tillverkningen av solceller ger upphov till större 
koldioxidutsläpp än t.ex. vindkraft och vattenkraft. Det är korrekt, men det är 
inte produktionen av vindkraft eller vattenkraft som kommer att minska när 
mer solel kommer till. Sammantaget är utsläppen vid tillverkningen av solceller 

 
1 Gode et al., 2020. Klimatkonsekvenser av fastighetsnära energiåtgärder i tre städer, IVL-rapport U 6273. 
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(cirka 30-60 g CO2e/kWh2) väsentligt lägre än de utsläpp som undviks när 
solcellerna används. 

2.2 Beräkningar med Tidstegen 

Tidstegen är ett digitalt verktyg för att beräkna klimatnyttan med olika energiåtgärder3. 
Verktyget använder ett konsekvensperspektiv och bygger på avancerade simuleringar 
av hur elsystemet i Nordeuropa påverkas vid förändrad elanvändning i Sverige. Som 
utgångspunkt har antagits tre olika scenarier för hur elsystemet kommer att utvecklas, 
från en omställning där förnybar energi växer snabbt av egen kraft, med stöd av en 
kostnad för koldioxidutsläpp, (scenario Klimatsnålt) till en omställning där förnybart 
kvoteras in genom politisk styrning och fossila bränslen fortsätter att dominera 
marginalproduktionen (scenario Klimattungt). Verktyget tar också hänsyn till när på 
året och dygnet som åtgärden är verksam, t.ex. att solel produceras dagtid och främst 
på sommaren. På motsvarande vis kan också åtgärder som påverkar 
värmeanvändningen analyseras, utifrån data för det lokala fjärrvärmesystemet. 
 
Nedanstående diagram visar resultat från en analys av klimatnyttan av elproduktion 
från solceller i Sverige. Resultaten beaktar inte den negativa påverkan som uppstår vid 
tillverkningen av solcellerna. I vår fortsatta analys har vi antagit värdet 500 g 
CO2e/kWh för solcellers klimatnytta, vilket ungefär motsvarar elscenario Klimatsnålt. 
 

 
 
Figur 1  Klimatnytta för solel som funktion av årsproduktion enligt Tidstegen. 

 

2.3 Välplanerad solcellsrenovering 
Ur ett klimatperspektiv är det önskvärt att producera så mycket solel som möjligt. 
En sådan ambition har dock att hantera ett flertal utmaningar: 
 

• Arkitektur och bygglov 
Att bygga om alla tak till pulpettak orienterade mot söder är naturligtvis inte 
möjligt och det finns flera andra avgränsningar som behöver göras utifrån ett 
arkitektoniskt perspektiv, med koppling till vilka förändringar som kan beviljas 

 
2 Askemar & Noord, 2021. Jämförelse av klimatpåverkan från tillverkning av olika solcellsmoduler, 
RISE-rapport 2021:78 (med antagen elproduktion 1 000 kWh/kW och livslängd 30 år). 
3 www.ivl.se/projektwebbar/tidstegen.html 
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bygglov. Ofta är den högsta tillåtna byggnadshöjden en begränsning, vilket 
regleras i områdets detaljplan. 
 

• Samordning med andra funktioner på tak och fasad 
En del i att skapa tillgängliga ytor för solceller är teknisk samordning med andra 
byggnadsfunktioner. På tak handlar det ofta om att hantera avloppsluftning, 
ventilation, brandsäkerhet, tillträdesvägar och taksäkerhetsfunktioner.  
På fasader är den viktigaste samordningen med fönster, dörrar och brand. 
 

• Överproduktion av solel 
Även i de fall det är möjligt att optimera byggnaden för solceller är detta inte 
alltid ekonomiskt rimligt för fastighetsägaren, då värdet av den solel som 
genereras blir lägre i takt med att andelen som kan användas direkt i byggnaden 
sjunker. På sikt kan detta komma att förändras genom utvecklade skatteregler 
och nya intäktsmöjligheter, men det går också att förbättra lönsamheten genom 
olika åtgärder för att öka egenanvändningen. 
 

• Entreprenad och upphandling 
Ett lyckat renoveringsprojekt med solceller förutsätter slutligen ett välplanerat 
genomförande och ett upphandlingsunderlag som är anpassat efter de olika 
kompetenser som behöver handlas upp. 

I kapitel 3-8 gör vi djupdykningar inom vart och ett av dessa områden och i kapitel 9 
beskriver vi hur dessa aspekter hanterats i några konkreta renoveringsprojekt. 
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3 Arkitektur och bygglov 
Solenergianläggningar i sig omfattas inte av lovplikten för anläggningar enligt 6 kap. 1 § 
PBF. Däremot kan en anläggning på en byggnad omfattas av lovkravet om ändringen 
innebär att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas. För att avgöra detta måste en 
bedömning göras i varje enskilt fall. Även om det inte krävs bygglov kan det krävas en 
anmälan om till exempel anläggningen berör byggnadens bärande konstruktion eller 
väsentligt påverkar brandskyddet. Kontakta alltid kommunens bygglovshandläggare i 
planeringen av en anläggning.  
 
För installationer utanpå takmaterial och fasadbeklädnad finns sedan 2018 ett 
undantag i bygglovsplikten vid ändrat utseende. Undantaget gäller om: 
 

• solcellerna följer byggnadens form. 
• inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt 

värdefulla. 
• inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för 

totalförsvaret.  
• inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området. 

Om installationen är en del av en ombyggnation eller om solcellerna integreras fysiskt i 
taket eller fasaden, krävs ofta bygglov. Även i de fall solceller installeras utan 
bygglovskrav kan det finnas anledning att göra arkitektoniska överväganden, så att 
installationen inte förvanskar stadsbilden. 
 
Det pågår en statlig offentlig utredning med en generell översyn av regelverket för 
bygglov, ”Ett nytt regelverk för bygglov” SOU 2021:47. Bygglovsutredningen föreslår att 
lovplikt fortsatt ska gälla för vissa solenergianläggningar, dock ingen generell lovplikt. 
Remissinstanser har kommenterat och lagstiftningskedjan fortgår. Förslag och 
förändringar föreslås träda i kraft 1 januari 2023. 
 
Utgångspunkten för vår analys är att vi vill skapa sammanhängande ytor där solcells-
moduler kan installeras i fält med raka linjer. De byggåtgärder som då behövs är ofta 
tätt ihopkopplade med behovet av samordning med andra funktioner på tak och fasad, 
vilket beskrivs närmare i kapitel 4. Här behandlas till att börja med övergripande frågor 
kring orientering och placering av solceller, samt hur de påverkar arkitektur och krav i 
områdets detaljplan. 
 

3.1 Solcellernas orientering 
Den årliga elproduktionen från solceller beror av hur solcellsmodulerna är orienterade. 
Högst elproduktion fås från södervända tak med brant lutning (runt 30 grader), men 
även låglutande tak (0-10 grader) från nordost till nordväst ger en god elproduktion, 
liksom fasader från sydöst till sydväst. 
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Figur 2  Ungefärlig årsproduktion per solcellsyta vid olika orienteringar (i Stockholm). 

Pulpettak är ofta låglutande och därmed möjliga att använda för solceller oavsett mot 
vilket väderstreck de är orienterade. 
 
På sadeltak kan antingen den ena eller båda takhalvorna bekläs med solceller, 
beroende på taklutningen och hur byggnaden är orienterad. Generellt kan sägas att den 
sammanlagda elproduktionen från båda takhalvorna är nästintill konstant, oavsett 
orientering. Om man har tillgång till ett bra söderläge på den ena takhalvan kan det 
däremot vara svårt att motivera solceller på norrsidan, medan ett öst-västligt tak har 
mer jämna förutsättningar. Hur stora ytor som i praktiken bör användas, avgörs av de 
ekonomiska förutsättningarna knutna till överproduktion av solel och ambitionsnivån 
med avseende på klimatnytta, vilket behandlas i nästa kapitel. 
 
På platta tak bör solceller monteras upplutade, vilket ger bättre regnavrinning och 
därmed minskad nedsmutsning. Vid upplutning mot söder uppstår rader av skuggade 
fält som inte kan utnyttjas. En brant upplutning ger en högre elproduktion per 
solcellsmodul, men kräver också ett större radavstånd. Ofta väljs en lutning på 10–20 
grader när solcellsmodulerna orienteras mot söder. 
 
Vid upplutning mot öst och väst kan solcellerna monteras utan radavstånd. Där erhålls 
också högst elproduktion vid låg upplutning. Ofta väljs en lutning på 10–15 grader när 
solcellsmodulerna orienteras mot öst och väst. På platta tak kan man också överväga 
om man fortsatt vill ha ett platt tak eller om de sammanvägda behoven kan motivera en 
investering i ett lutande tak. 
 
På fasader monteras solceller vanligen vertikalt av estetiska skäl. Om det är möjligt att 
montera dem lutande, ger detta en något högre elproduktion på fasader mellan sydöst 
och sydväst. Ett exempel på detta kan vara när solceller används för solavskärmning, se 
Figur 3. 
 

 
Figur 3 Exempel på solcellsfasad där solcellerna inte placerats vertikalt 

(Citypassagen Örebro/Castellum, Foto: David Larsson 
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3.2 Kostnadseffektiv design 
Solcellsmoduler är generellt avsevärt dyrare om de avviker i utförande från standard-
produkterna, t.ex. med förstärkt hållfasthet eller med avvikande mått eller kulör. Som 
grundregel gäller därför att det oftast är bättre att anpassa byggnaden och skapa 
rektangulära ytor som är fria från andra objekt, än att anpassa solcellerna efter den 
befintliga byggnaden. 
 
Detta är dock inte alltid möjligt. Särskilt på fasader är det normala att det krävs andra 
typer av produkter, delvis av säkerhetsskäl men också av estetiska. På fasader kan det 
även finnas en stor ekonomisk uppsida genom att solcellerna ersätter andra material 
eller renoveringsarbeten. Fasadmonterade solceller är generellt också betydligt mer 
framträdande, vilket i vissa fall kan höja det arkitektoniska värden (och i andra fall 
naturligtvis även sänka det om solcellsanläggningen inte utformas med omsorg).  
 
En utmaning vid användning av mer innovativa produkter kan vara att dessa inte är 
lika väl kvalitetstestade som standardprodukter.  
 

3.3 Föreskrifter enligt detaljplan 
Kommunernas detaljplaner reglerar grundläggande förutsättningar för de byggnader 
som får uppföras inom ett visst område. I vissa fall anses området och byggnaderna 
särskilt kulturellt skyddsvärda, vilket kan ställa stora krav på solcellsanläggningens 
estetiska utformning och ibland helt omöjliggöra en solcellsinstallation. 
 
Det som måste beaktas i normala fall är främst att den föreskrivna maximala byggnads-
höjden inte överskrids om taket byggs om. Genom dialog med kommunens byggnads-
kontor kan det, enligt erfarenheter projektet tagit del av, vara möjligt att få göra avsteg 
från detaljplanen med hänvisning till solcellernas miljönytta, men att hålla sig inom 
föreskrivna gränser bör naturligtvis eftersträvas. Om det inte är möjligt att förena en 
önskvärd ombyggnation med den befintliga detaljplanen, kan det också vara möjligt att 
få till en ändring av detaljplanen. Detta är dock en relativt tidskrävande process, så det 
behöver i så fall ingå i ett strategiskt arbete som föregår genomförandet av 
byggnadernas underhållsplan och/eller en planerad solcellsutbyggnad. 
 
Det förekommer olika sätt att bestämma den maximala höjden i olika detaljplaner. Ett 
vanligt sätt att definiera byggnadshöjden är där fasadplanet möter ett fiktivt takplan 
med 45 graders lutning, se exempel i Figur 4. I andra detaljplaner bestäms 
byggnadshöjden genom att ange maximal nockhöjd eller maximalt antal våningar. 
 

 
 

Figur 4 Exempel på en vanlig metod att föreskriva maximal 
byggnadshöjd i detaljplaner. (Källa: Boverket4) 

 
 

4 Boverket, 2016. Exempel på reglering av byggnadsverks höjder och våningsantal, Rapport 2016:30. 
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Om det finns takkupor på taket, så påverkar dessa bara byggnadshöjden om 
takkupornas bredd upptar mer än en tredjedel av takets längd. 
 

 
 

Figur 5 Exempel på utformning av takkupor där de inte påverkar den beräknade 
byggnadshöjden om x<L/3. (Källa: Boverket) 

När det gäller byggnader med pulpettak så beräknas höjden utifrån medelvärdet av den 
högsta och lägsta sidan. Om taket har takkupor med större utbredning än en tredjedel 
av taket så påverkar det medelvärdet. 
 

 
Figur 6  Beräkning av byggnadshöjd på byggnader med pulpettak. (Källa: Boverket) 
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4 Principer vid utformning av 

solcellstak och -fasader 
Nedan presenteras och kommenteras ett antal principiella utföranden för omfattande 
solcellsinstallationer på tak och fasader. 
 

4.1 Tak utan andra objekt     
På tak som är fria från andra installationer kan hela takytan täckas med solceller. I 
normalfallet installeras solcellerna med ett skensystem ovanpå den befintliga 
taktäckningen, men på lutande tak är det också möjligt att ersätta taktäckningen med 
solceller. Detta förutsätter att man väljer ett särskilt monteringssystem (och ibland 
även särskilda solcellsmoduler) så att konstruktionen blir regntät. 
 
Viktigt att notera är också att alla nödvändiga service- och underhållsåtgärder på 
byggnaden måste kunna göras på ett säkert sätt. För att hela takytan ska kunna täckas 
med solceller måste dessa vara beträdbara och därmed extra hållfasta. (Vanligen 
glas/glas-moduler, där tillverkaren godkänt att man kan gå på dem.) Använder man 
vanliga solcellsmoduler med ett polymerskikt (tedlar) i stället för glas bakom 
solcellerna kan man inte gå på dem och då behövs gångvägar genom och/eller runt 
solcellsfältet. Dels för att man ska kunna inspektera solcellerna, dels för att säkra takets 
kanter från nedfallande snö och is. Fastighetsägaren kan emellertid också välja att 
utföra dessa åtgärder från skylift, vilket då kan öppna för mer solceller. 
 

 
 

Figur 7 Rekommenderad utformning av ett solcellstak utifrån ett taksäkerhetsperspektiv. 
(Källa: Taksäkerhetskommittén) 

 
Vidare behövs i vissa fall ett snörasskydd längs takfoten. I normalfallet innebär detta 
att solcellsytan reduceras, eftersom det behövs viss fri yta ovanför snörasskyddet där 
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snö kan samlas utan att skada och skugga solcellerna. Om man tillåter viss skuggning, 
och väljer extra hållfasta solcellsmoduler, är det dock fortsatt möjligt att täcka hela 
takytan med solceller. 
 
 

 
Figur 8  Exempel på monteringssystem med extra hållfasta 

solcellsmoduler och integrerat snörasskydd. (Källa: Megasol) 

 
Om fastigheten har avskiljande brandceller på översta planet eller vinden (t.ex. när 
fastigheten har flera trapphus i samma huskropp) behöver räddningstjänsten 
involveras i gestaltningen. Räddningstjänsten bör för övrigt alltid informeras om 
projektet i samband med projekteringen. Än finns inga gemensamma nationella 
riktlinjer men en rekommendation är att lämna minst 2,5 m fritt från solceller på 
vardera sida en brandcellsgräns för att möjliggöra håltagning i taket för brandgaser 
[CFPA-E Guideline No 37:2018 F].  
 
 

4.2 Tak med andra installationer    
Vanligt förekommande installationer är luftningsrör till avloppssystemet, takhuvar för 
ventilationsluft, skorstenar samt gångvägar och infästningspunkter för fallskydd som 
används vid servicearbete på taket. Här finns det några olika tänkbara strategier för att 
skapa så stora fria ytor för solceller som möjligt: 
 
• Flytta installationerna 

Gångvägar och taksäkerhetsdetaljer kan ofta flyttas utan större ingrepp, så länge 
deras funktion bibehålls. Att flytta VVS-installationer till nock eller fasad innebär 
att rör behöver dras om invändigt, vilket kan vara enkelt om det finns ett rymligt 
vindsutrymme, men mer komplicerat i andra fall. Skorstenar är normalt svåra att 
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flytta, men kan ibland monteras ned helt om de inte längre är i bruk. 
 

• Minimera installationerna 
I vissa fall är det möjligt att dra om rör utvändigt under solcellerna, eller att helt 
enkelt kapa dem och låta dem mynna direkt under solcellerna. Det kan också vara 
möjligt att montera infästningspunkter för fallskydd i solcellernas bärande 
konstruktion. 
 

• Höja upp solcellerna 
En tredje strategi är att montera solcellerna ovanför övriga installationer, antingen 
i fält med gångvägar runt eller tillräckligt högt så att man kan gå under dem. Här är 
det viktigt att beakta både att den arkitektoniska utformningen blir acceptabel och 
att den högsta tillåtna byggnadshöjden inte överskrids. 

 
4.3 Tak med påbyggnader    
Det är vanligt att hisstoppar och fläktrum sticker upp som en påbyggd del. På lutande 
tak kan takkupor och takfönster utgöra motsvarande hinder. Även här finns ett par 
tänkbara strategier som kan underlätta för solceller: 
 

• Bygga om 
Denna strategi gäller främst takfönster, där det i vissa fall kan vara möjligt att 
ändra utformningen så att takfönstren kan passa in mellan solcellsmodulerna. 
 

• Bygga till 
När det gäller hisstoppar, fläktrum och takkupor kan det vara möjligt att bygga 
ut dessa, så att det skapas fria takytor ovanpå, se t.ex. avsnitt 9.1. I dessa fall är 
det viktigt att beakta hur byggnadshöjden påverkas, enligt . 
 

• Höja upp solcellerna 
Även i detta fall kan det vara möjligt att höja upp solcellerna så att de inte 
skuggas. Resultatet kan vara snarlikt ett utbyggt fläktrum, med skillnaden att 
solcellerna monteras på en enklare konstruktion, se vidare avsnitt 5.6.  

 
Figur 9 Exempel på monteringssystem där takfönster 

 kan integreras i solcellsfältet. (Källa: Megasol) 
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4.4 Fasader 
Vid utformningen av nya byggnader kan det vara möjligt att anpassa fasadytorna för att 
passa in serietillverkade solcellsmoduler, men vid renovering är detta oftast inget 
alternativ. Kvar finns därför i huvudsak nedanstående möjligheter. Det bör påpekas att 
solcellsmoduler som placeras ovanför entréer, eller för att monteras på andra platser 
där människor vistas under dem, bör ha genomgått särskilda hållfasthetstester. Dubbla 
glasskikt eller glas i kombination med förstärkt polymer (tedlar). Fastighetsägaren/ 
byggherren bör ha en dialog med räddningstjänsten kring utformningen av 
solcellsfasader, särskilt om fönster eller balkonger skall fungera som utrymningsvägar.  
 

• Måttanpassade solcellsmoduler 
Modulernas storlek anpassas för att passa in mellan fönster och andra objekt på 
fasaden. För att uppnå en hög verkningsgrad bör modulstorleken också 
anpassas efter storleken på cellerna. Måttanpassade solcellsmoduler är 
väsentligt dyrare än serietillverkade, men det innebär också stor frihet att välja 
färg och struktur på glaset, vilket ofta värdesätts just på fasader. 
 

• Använda passbitar 
Ett alternativ för att hålla nere kostnaden är att använda serietillverkade 
solcellsmoduler med tunnfilm (som vanligen är mindre och enklare att passa in 
än standardmoduler med kiselceller). Ofta behöver dessa kompletteras med 
passbitar utan solceller, som efterliknar solcellsmodulerna.  
 

• Solceller som utsmyckning 
En tredje variant är att använda solcellsmoduler som utsmyckning och endast 
klä in delar av fasaden. Ofta ger taket en både billigare och mer högpresterande 
solcellsanläggning, medan fasaden har ett betydligt högre kommunikativt värde. 
Att klä in hela fasaden med solceller är därför kanske inte nödvändigt. 
 

 

4.5 Objekt på fasader 
Två specialfall som också kan vara intressanta på fasader är: 
 

• Solavskärmningar 
Solcellsmoduler kan monteras med viss lutning ovanför fönstren och fungerar 
då även som solskydd. Om människor kommer att vistas under solskydden bör 
solcellsmodulerna ha genomgått särskilda hållfasthetstester enligt föregående 
avsnitt. Det kan också finnas anledning att beakta risken för att snö eller is som 
ansamlats på solskydden glider av vid töväder och skadar människor eller 
egendom. Det mest kostnadseffektiva är att använda serietillverkade solcells-
moduler med fast montage, men det förekommer även måttanpassade solcells-
lameller och rörliga installationer. 
 

• Balkongfronter 
Solcellsmoduler kan också monteras på, eller utgöra, balkongfronter. Om 
solcellsmodulerna ersätter den tidigare balkongfronten eller om de placeras så 
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att människor vistas under dem bör dessa alltid vara förstärkta. 
 

• Beakta att enskilda balkongfronter utgör flera små ytor och därmed ger mycket 
kabeldragning om inte upplägg för nyttjande direkt av lägenhetsinnehavaren 
upprättas.  
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5 Kostnadsbedömningar 
Investeringskostnaden för en solcellsanläggning skiljer stort beroende på vilken typ av 
produkter som används och med integrerade solceller kan andra kostnader undvikas, 
se Figur 10 -Figur 11. Därför finns det ofta god anledning att försöka anpassa 
byggnaden så att mindre kostsamma produkter kan användas och helst så att de 
ersätter andra material, utan att man för den skull ska behöva kompromissa med 
arkitektoniska kvalitéer. Men även anpassningsåtgärder medför naturligtvis kostnader, 
vilket är det vi analyserat närmare i detta kapitel.  
 

 
 

Figur 10  Ungefärliga investeringskostnader för olika typer av solcellsinstallationer. 

 

 
Figur 11  Antagen alternativkostnad och livslängd på material som solceller kan ersätta. 

 
I vår ekonomiska analys har utgångspunkten varit att taket eller fasaden är i behov av 
renovering, så det finns alltid en alternativkostnad som grund. Våra kostnads-
bedömningar är att betrakta som grova uppskattningar, men resultaten ger ändå en 
fingervisning om vilka åtgärder som är mer lönsamma än andra. Intäktsposterna består 
alltid av en eller flera komponenter utifrån den solel som produceras, ibland även 
kompletterat av sänkta kostnader för uppvärmning samt sänkta kostnader för tak- och 
fasadmaterial. En åtgärd kopplad till takrenovering som kan ge upphov till en 
merkostnad i samband med solcellsinstallation är behovet av takförstärkningar. Det är 
inte ovanligt att projektet fördyras genom att en utanpåliggande solcellsinstallation för 
med sig ett krav på takförstärkningar. Genom att välja en takintegrerad lösning där 
solcellstaket inte har en högre vikt än taktäckningsmaterialet det ersätter bortfaller 
dock behovet av takförstärkning. I alternativen med påbyggda solcellstak kan dessa 
ibland också anpassas efter byggnadsstommen, så att inga förstärkningar behövs av det 
ursprungliga taket. 
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På följande sidor lyfter vi fram några principbilder med de alternativ som bedöms mest 
intressanta. En komplett lista med samtliga alternativ som studerats finns som bilaga 
till rapporten. Där presenteras också beräkningarna mer ingående. 
 
Vid sidan av de ekonomiska aspekterna redovisas även klimatnyttan, vilken är direkt 
proportionell mot elproduktionen, enligt Figur 1. Denna beror i sin tur på solcellernas 
verkningsgrad, täckningsgrad5 och orientering. Klimatnyttan kan även öka som en följd 
av att byggnadsintegrerade solceller ersätter andra byggmaterial. 
 
 
 

 

  

 
5 Med täckningsgrad menas hur stor del av en yta som täcks av aktivt solcellsmaterial. 
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5.1 God lönsamhet på lutande tak 

utan andra objekt 
Både solceller som installeras utanpå tak och system där vanliga solcellsmoduler 
ersätter takmaterialet uppvisar god lönsamhet. Att använda dyrare solcellsprodukter 
som takpannor och takplåtar med integrerade solceller kan vara lönsamt om de ersätter 
ett dyrare takmaterial eller om det går att värdesätta de arkitektoniska kvalitéerna. 
 
I beräkningarna har antagits att de utanpåliggande solcellerna inte är beträdbara, 
medan de integrerade är det (och även klarar den förhöjda snölasten intill eventuella 
snörasskydd). 

 
 

Figur 12  Utanpåliggande solcellsmoduler, integrerade solcellsmoduler och solcellstakpannor. 

 
 

5.2 Små objekt på lutande tak kan hanteras 
Små objekt som rör och ventilationshuvar är ofta hanterbara. Oavsett om de åtgärdas 
genom att rör dras om invändigt på vinden eller utvändigt under solcellerna så är de 
tillkommande kostnaderna små sett till projektet som helhet. Vid invändig omdragning 
kan även fasadmonterade don användas. 

 
Figur 13  Ingen omdragning av rör, omdragning av rör invändigt på vinden och omdragning av 

rör utvändigt på taket. 
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5.3 Takkupor betydande hinder för solceller 
Större objekt som takkupor är svåra att kombinera med vanliga solcellsmoduler, utan 
det krävs dyrare produkter som solcellstakpannor eller -plåtar.  
 
Kostnaden för en ombyggnad kan vara svår att motivera enbart utifrån värdet av den el 
som produceras. Möjligen är åtgärden genomförbar om det samtidigt går att utöka 
boytan. Viktigt att notera är också att den beräknade byggnadshöjden ofta påverkas av 
en ombyggnad, vilket kan stå i konflikt med områdets detaljplan. 
 

     
Figur 14  Takintegrering på och runt befintliga takkupor med solcellstakpannor 

respektive ombyggnad med enkel integrering av solcellsmoduler. 

 
 

5.4 Lönsamt även på platta tak utan hinder 
Stora solcellsanläggningar på platta tak anses vanligen ge mycket god lönsamhet. När 
vi inkluderar takomläggningen i analysen ger detta emellertid ett något sämre resultat, 
dels för att upplutade solceller på ett platt tak ger lägre täckningsgrad (främst mot 
söder), dels för att vi antagit att papptaket behöver läggas om en gång under 
anläggningens livslängd. 
 

        
Figur 15  Solceller som monterats med ballast, svagt upplutat mot söder respektive öst/väst. 
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5.5 Hanterbart med små objekt på platta tak  
Små objekt på taket kan ibland reducera solcellsytan avsevärt. I vår analys har vi 
antagit att 10% av solcellsmodulerna faller bort i grundfallet. Det finns flera tänkbara 
åtgärder för att öka solcellsytan, där den enklaste troligen oftast är att flytta de rör och 
huvar som är i vägen genom små ombyggnationer på taket. Vi har också studerat 
möjligheten att montera solcellerna upphöjda, så att de hamnar högre än de andra 
objekten, och att använda dubbelsidiga solcellsmoduler som monteras vertikalt. 
 
Samtliga alternativ bedöms vara genomförbara och det är endast små skillnader både i 
lönsamhet och klimatnytta emellan dem. Alternativen i Figur 17 har fördelen att taket 
kan läggas om utan att solcellerna behöver flyttas. Det ekonomiska värdet för detta är 
dock relativt lågt i kalkylen, dels för att arbetsinsatsen att flytta modulerna inte bedöms 
alltför omfattande, dels för att åtgärden ligger 20 år fram i tiden (vilket ger ett lågt 
nuvärde på grund av kalkylräntan). 
 

       
Figur 16  Solceller som monterats upplutat mot söder utan byggåtgärd, respektive med 

omdragning av rör på tak. 

         
Figur 17  Solceller som monterats med upphöjt montage, respektive vertikalt med 

dubbelsidiga solcellsmoduler mot öst/väst. 
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5.6 Flera alternativ för platta tak med fläktrum 

eller andra stora objekt 
Stora objekt som fläktrum och hisstoppar medför ännu större hinder för solceller än rör 
och takhuvar, ibland så stora att det inte är lönt att installera några solceller alls. Här 
ser vi att det ofta finns goda förutsättningar för påbyggnad av ett regntätt solcellstak, 
som helt eller delvis ersätter den ordinarie takomläggningen och även undanröjer 
behovet av framtida takomläggning under solcellernas livslängd. 
 
För ett rimligt ekonomiskt utfall krävs dock att konstruktionen görs på enklast möjliga 
vis och i princip bara består av takstolar med enkel integrering av solcellsmoduler 
ovanpå. Konstruktionen behöver också utformas så att de tillkommande lasterna kan 
hanteras av den befintliga byggnaden (t.ex. genom att placera nya takstolar rakt 
ovanför de gamla). 
 
I samtliga påbyggnadsalternativ har antagits att solcellsmodulerna är monterade 
regntätt (enkel integrering). Om de i stället monteras utan krav på regntäthet och om 
de inte behöver vara beträdbara kan lönsamheten öka. Samtliga påbyggnadsalternativ 
bör också kunna utföras med prefabricerade solcellselement vilket innebär fördelar för 
bland annat kvalitet och arbetsmiljö [1]. I dagsläget ser vi dock inte att detta skulle 
förbättra lönsamheten. 
 
Om det är möjligt att samtidigt skapa ny uthyrningsbar yta, eller bygga på helt nya 
våningsplan, stiger de potentiella intäkterna markant. Då krävs dock normalt även en 
helt annan och dyrare konstruktion, bland annat för att inkludera värmeisolering och 
ny takavvattning. Alternativet terrasstak kan dock fungera som ett uterum, utan behov 
av en dyrare konstruktion.  
 
Liksom tidigare är det också viktigt att bevaka så att den maximala byggnadshöjden 
enligt detaljplanen inte överskrids, eller att vid behov undersöka möjligheten att få ett 
undantag beviljat. Nyttan får vägas mot ändrad arkitektonisk gestaltning och eventuella 
förändringar i byggnadens system, så som t.ex. avvattning och ventilation. 
 

    
 

Figur 18  Solceller på befintligt tak med fläktrum, påbyggnad ”Miljontak”, påbyggt sadeltak och 
påbyggt terrasstak (samtliga påbyggnader med enkel integrering).  
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5.7 Solceller intressant vid omfattande 

fasadrenovering 
Att installera solceller på fasader är generellt något dyrare än på tak och 
solinstrålningen är oftast också lägre, se Figur 2. I de fall fasaden står inför en 
omfattande renovering med tilläggsisolering kan dock en enkel integrering med 
solcellsmoduler vara ett lönsamt alternativ till andra fasadmaterial. (I kalkylen har vi 
antagit att alternativet är fasadskivor i fibercement eller liknande.) 
 
För att kunna passa in solceller på uppbrutna fasadytor väljs ofta solcellsmoduler med 
tunnfilm, som är mindre än de vanliga kiselmodulerna. Som komplement behövs oftast 
även icke aktiva moduler, som kan bestå av färgade glasskivor eller blanka byggskivor. 
 
Måttanpassade och färgade solcellsmoduler kan vara lönsamt om de ersätter ett dyrare 
fasadmaterial eller om det går att värdesätta de arkitektoniska kvalitéerna. 
 
 

        
 

Figur 19  Fasadrenovering med enkel respektive avancerad integrering av solceller. 

 
 

5.8 Solceller kan ersätta fast solavskärmning 
I samband med fasadrenovering kan det också vara aktuellt att ersätta gammal 
solavskärmning. Det mest kostnadseffektiva är att skapa solavskärmning av vanliga 
solcellsmoduler (glas/glas av säkerhetsskäl), medan mer avancerad avskärmning med 
måttanpassade smala lameller kan upplevas mer tilltalande. 
 
Jämfört med en heltäckande solcellsfasad blir elproduktionen lägre, eftersom 
solcellerna täcker en mindre yta men räknat per solcellsyta bli elproduktionen något 
högre [3]. Att göra både och rekommenderas inte eftersom avskärmningens 
skuggeffekter på fasaden oftast har stor påverkan på solceller som placeras där. 
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Figur 20  Elgenererande solavskärmning i enkelt utförande med solcellsmoduler och i 

avancerat utförande med måttanpassade solcellsglas. 

 

5.9 Solceller på balkonger bra i vissa fall 
Förutsättningarna för att montera solceller på befintliga balkongräcken eller som nya 
räcken och fronter varierar stort från fall till fall. Om det är möjligt att montera 
serietillverkade solcellsmoduler (t.ex. med tunnfilm) kan det vara en lönsam 
investering. Solceller på balkonger kan också ha ett högt PR-värde.  

         
Figur 21  Solceller på balkongfronter i enkelt utförande med solcellsmoduler (tunnfilm) och i 

avancerat utförande med måttanpassade solcellsglas. 
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6 Överproduktion av solel 

6.1 Solelens värde varierar 
Med dagens skatteregler blir värdet av den solel som genereras på en byggnad 
väsentligt högre om den används direkt i byggnaden än om den matas ut på det 
allmänna elnätet. Skillnaden beror i huvudsak på att den egenanvända solelen i 
normalfallet inte belastas med energiskatt. Detta innebär att lönsamheten för en 
solcellsanläggning kan variera stort mellan byggnader som har likadana förutsättningar 
på tak och fasader, men olika elanvändningsprofiler. 2015 infördes en särskild 
skattereduktion, med syfte att utjämna dessa skillnader. Skattereduktionen är dock i 
första hand utformad för att hantera problematiken på villamarknaden, och de 
begränsningar som finns6 innebär att skattelättnaden inte är generellt tillämpbar på 
flerbostadshus och lokalbyggnader. 
 
Vidare finns en begränsning som säger att en solcellsanläggning får ha en installerad 
toppeffekt på högst 500 kW, för att den genererade elen ska få användas utan att 
belastas med energiskatt. Detta innebär dock bara en begränsning på riktigt stora 
byggnader (med tak större än cirka 3 000 m2). 
 

6.2 Hur påverkas lönsamheten? 
Eftersom både elbehovet och solinstrålningen varierar är det naturligt att det då och då 
uppstår ett överskott av solel, som automatiskt matas ut till det allmänna elnätet. Att 
helt undvika överskott är svårt och innebär antingen att man bygger en mycket liten 
solcellsanläggning, eller ett stort energilager. Den rekommenderade strategin är därför 
att bygga en solcellsanläggning som är lagom stor, och som balanserar tillräcklig 
klimatnytta med tillräcklig lönsamhet. 
 
I diagrammen på nästa sida finns två beräkningsexempel som visar hur elproduktions-
kostnaden och lönsamheten varierar utifrån hur stor andel av anläggningens 
årsproduktion av el som är egenanvändning. Beräkningarna har gjorts för en 
solcellanläggning på 100 kW med investeringskalkyl från Mälardalens Högskola7 
utifrån två scenarier enligt Tabell 1.  
 
Resultaten tyder på att så länge egenanvändningen är minst 60% finns goda 
förutsättningar för en lönsam investering. En mer omfattande men också mer 
konservativ analys av lönsamhetens beroende av egenanvändningen har gjorts av 
Haegermark och Dalenbäck [4]. 

Tabell 1 Indata som använts i lönsamhetskalkylen för en anläggning om 100 kW. 
Priserna avser genomsnittet under 30 års livslängd. 

 Kalkylränta 
Investering 

(kr/kW) 
Årsproduktion 

(kWh/kW) 
Pris köpt el 

(kr/kWh) 
Pris såld el 
(kr/kWh) 

Scenario 1 3% 10 000 1000 1,50 0,50 

Scenario 2 4% 12 000 900 1,10 0,40 

 

 
6 Skattereduktionen omfattar högst 30 000 kWh/år per organisation och byggnadens huvudsäkring får inte 
vara högre än 100 A. Nya bostadsrättsföreningar har normalt inte heller något skatteunderlag att reducera.  
7 www.mdh.se/forskning/forskningsprojekt/framtidens-energi/investeringskalkyl-for-solceller  

http://www.mdh.se/forskning/forskningsprojekt/framtidens-energi/investeringskalkyl-for-solceller
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Figur 22  Resultat från investeringskalkylen som visar hur elproduktionskostnad (LCOE) 
 och lönsamhet varierar med andelen egenanvänd solel. 

 
6.3 Strategier för ökad egenanvändning 
Om ambitionerna är höga för att åstadkomma stor klimatnytta med 
solcellsinvesteringen kan det vara svårt att uppnå tillräcklig lönsamhet. Det kan då bli 
aktuellt att använda sig av någon av följande strategier för att öka egenanvändningen 
av solel: 
 

• Kollektiv elanslutning 
Elanläggningen byggs om så att fastighetsägaren köper in all el och sedan 
distribuerar hushållselen vidare till lägenhetsinnehavarna, så kallad 
kollektivmätning, eventuellt kompletterad med IMD-el (Individuell Mätning 
och Debitering). I ett flerbostadshus kan detta markant öka underlaget för 
solcellerna. Samtidigt sänks också de fasta kostnaderna för hyresgästerna, då de 
slipper ha egna el abonnemang. Nackdelar är att fastighetsägaren behöver 
administrera hyresgästernas elräkning och att hyresgästerna inte längre kan 
välja elleverantör. Om man väljer att inte installera IMD tillsammans med 
kollektivmätningen försvinner också ett starkt incitament för att hushålla med 
elanvändningen i lägenheterna. Läs mer om kollektivmätning av hushållsel i 
bilaga 3. 
 

• Batterilager 
Den solel som genereras under dagen lagras så att den kan användas på kvällen. 
Ett batterilager kan också ge fler intäktsströmmar om det används för att kapa 
effekttoppar och balansera elnätet. På sikt kan även vätgaslager bli ekonomiskt 
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intressant. Kombineras med fördel med kollektiv elanslutning. 
 

• Elbilsladdning 
Allt fler efterfrågar elbilsladdning knuten till hemmet och arbetet, vilket kan öka 
underlaget för solceller. Kombineras med fördel med ett stationärt batterilager, 
dels för att kunna reducera effektuttaget från elnätet (gäller särskilt 
lokalbyggnader), dels för att kunna dra nytta av elbilsladdning på kvällen (gäller 
särskilt flerbostadshus). 
 

• Eldriven uppvärmning 
Byggnader som värms med el i form av värmepumpar eller direkt 
eluppvärmning har generellt ett större underlag för solceller. Främst är det 
eldriven uppvärmning av tappvarmvatten som är väsentligt, eftersom behovet 
av lokaluppvärmning är lågt när solcellerna genererar som mest el. Innan en 
ökad elektrifiering av värmesystemet genomförs bör dock den totala 
klimatnyttan analyseras8. Ibland ger elintensiva energieffektiviseringsåtgärder 
en negativ klimatinverkan. I oktober 2021 infördes ett statligt stöd för 
energieffektivisering i flerbostadshus. Byggnader med ett primärenergital på 
över 100 kWh/m² som förbättras med minst 20% kan få stöd för 30-50% av de 
stödberättigade underlaget [5]. Detta leder till bättre ekonomiska kalkyler för 
att nyttja solelen för uppvärmning. 
 

• Eldriven komfortkyla 
På samma sätt som för uppvärmning ger eldriven komfortkyla ett ökat underlag 
för solelproduktion. Här är också samvariationen god mellan kylbehovet och 
solcellernas elproduktion. Om det finns alternativa kylmöjligheter tillgängliga, 
som frikyla eller fjärrkyla, är dessa dock oftast miljömässigt bättre, liksom att 
förse byggnaden med god solavskärmning. 
 

• Energigemenskaper 
Nytt från januari 2022 är att delar av det EU-regelverk som sammanfattas 
under rubriken energigemenskaper börjat införas i Sverige. Förändringen går ut 
på att kraftnät mellan byggnader inom en fastighet ska tillåtas. Detta är i 
dagsläget bara möjligt i vissa specialfall och kommer, när det införs, att 
innebära att man oftare, med bibehållen god ekonomi kan ”maxa” hustak med 
solceller. Den nya lagen, som följer förslaget från Energimarknadsinspektionen 
från 2020 väntar fortfarande på tolkning i vissa delar, se t.ex. 
https://svensksolenergi.se/konsultrapporter/12295/ 

  

 
8 Till exempel med verktyget Tidstegen, www.ivl.se/tidstegen. 

http://www.ivl.se/tidstegen
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7 Kombinera solel och solvärme 
Att ta vara på den värme som omger solcellerna är ytterligare ett tänkbart sätt för att 
både höja lönsamheten och öka klimatnyttan för en solcellsanläggning.  
 
Tre grundprinciper för hur detta kan göras är: 

• Med en hybridsolfångare som innehåller både en vätskekrets och solceller 
• Med en vätskekrets som ansluts till vanliga solcellsmoduler 
• Genom att fånga upp det varma luftflödet under solcellerna 

Nedan visas exempel på de två första punkterna. En nackdel med dessa är att de 
medför en relativt hög investering och är svåra att införa i efterhand. 
 

 
Figur 23  Exempel på hybridsolfångare (Källa: Solar 2 Power) 

 
 

 
Figur 24  Exempel på separat rörenhet för solcellsmoduler (Källa: Samster) 
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Inom ramen för vårt projekt har den tredje punkten studerats närmare av doktoranden 
Puneet Kumar Saini vid Högskolan Dalarna. En detaljerad redovisning (på engelska) 
med inriktning på flerbostadshus finns som bilaga 4 till rapporten. 
 
Tanken är att den luft som värms upp under solcellerna sugs ut av en fläkt i närheten av 
nocken och leds vidare till ett aggregat där värmen överförs till en vätska. Den varma 
vätskan används antingen för att förvärma tappvarmvatten, eller fungerar som 
brinevätska i en värmepumpskrets.  
 

 
Figur 25  Principlösningar för att ta till vara värme under solcellsmoduler, genom förvärmning 

av varmvatten (vänster) respektive produktion av varmvatten med värmepump 
(höger). 

 
Beräkningsresultaten visar bland annat att det i alternativet utan värmepump är 
möjligt att täcka 20% av tappvarmvattenbehovet i ett trevåningshus om 16% av den 
tillgängliga takytan är täckt med solceller. 
 
I alternativet med värmepump räcker det att 6% av den tillgängliga takytan är täckt 
med solceller för att täcka 30% av det årliga tappvarmvattenbehovet. En värmepump 
med solvärmd luft som värmekälla får en hög värmefaktor (SCOP) på hela 4,66, vilket 
gör det intressant med en driftstrategi som bara kör värmepumpen vid hög 
solinstrålning. 
 
Om man däremot i grunden använder värmepumpen med utomhusluft som värmekälla 
– och kör den året runt – så blir mervärdet marginellt av att utnyttja den högre 
temperaturen i luften under solcellerna. (Att köra värmepumpen året runt ger dock 
vanligen sämre klimatnytta än fjärrvärme, se avsnitt 9.1.) 
 
Våra slutsatser från doktorandarbetet är att denna typ av luftburen solvärme kan vara 
intressant, men att investeringskostnaderna behöver studeras närmare. 
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8 Samordnad upphandling 
Vad innebär det konkret att kombinera en tak- eller fasadrenovering med en 
solcellsinstallation och hur påverkar det planering och genomförande av projektet? I de 
olika solcellsprojekt som studerats har några stannat vid förstudien och valt att inte gå 
vidare (LF Göteborg, AB Bostäder i Borås) och resten har genomfört projektet hela 
vägen. Hela undersökningen utgör därmed ett begränsat underlag för att dra några 
säkra slutsatser om optimala upphandlingsunderlag och entreprenadformer. Här görs 
ändå ett försök att renodla några olika fall, som vart och ett kan behöva ett eget 
angreppssätt för att skapa de bästa förutsättningarna för ett lyckat slutresultat. 

1. Enkla förstärkningsarbeten, med konventionellt utanpåliggande 
solcellsmontage 
 9.3  

2. Omfattande takombyggnad, med konventionellt utanpåliggande 
solcellsmontage 
 9.1 
 9.4 
 9.5  

3. Omfattande takombyggnad, med integrerad solcellslösning 
 9.2 

4. Enkel takrenovering med en integrerad solcellslösning 
 9.6 

5. Enkelt utanpåliggande solcellsmontage på befintlig fasad 
 9.7 Industrifastighet, Jönköping  

6. Byte av fasadbeklädnad med integrerad solcellslösning 
(fallstudie saknas) 

Den vanligaste entreprenadformen för en solcellsanläggning är totalentreprenad 
(avtalsform ABT06), dvs. att erforderlig projektering överlåts till entreprenören, som 
sedan utför allt bygg-/ installationsarbete. Om det är aktuellt att handla upp 
takunderhåll/- renovering som en underentreprenad till en solcellsentreprenad krävs 
tydliga underlag och rimliga svarstider för att den senare ska vara motiverad att lämna 
anbud. Exempel på när det kan vara intressant är när takunderhåll sker genom byte av 
takduk eller då endast enklare förstärkningsarbeten krävs för att taket ska kunna bära 
solceller.  

Då de flesta solcellsentreprenörer är specialiserade på just solcellsentreprenader, kan 
det beroende på vilken tak- eller fasadrenovering som ska göras, annars vara en fördel 
att dela upp projektet i två entreprenader, en för solcellsanläggningen och en för 
renoveringen, vilket sannolikt också leder till fler anbud. Erforderlig samordning faller 
då på beställaren eller delegeras till en av entreprenörerna. Byggentreprenörer har 
större erfarenhet av att samordna underentreprenörer och solcellsentreprenaden kan 
vid ett vanligt utanpåliggande montage med fördel hanteras likt övriga 
underentreprenörer. Vid en byggnadsintegrerad lösning ställs högre krav på en 
noggrann gränsdragningslista mellan entreprenader för att upprätthålla en tydlig 
ansvarsfördelning.  

Vid en traditionell utanpåliggande solcellsinstallation bör projektering/dimensionering 
av montagesystem och solcellsanläggning ligga på solcellsentreprenören. Däremot bör 
fastighetsägaren (beställaren), redan tidigare låta göra en kontrollberäkning av tillåtna 
laster på taket och bifoga den i förfrågningsunderlaget. När en installation av en 
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solcellsanläggning kombineras med takrenovering kan det också vara aktuellt med en 
utförandeentreprenad, upphandlad som Generalentreprenad (en entreprenör 
samordnar) respektive delad entreprenad (beställare samordnar flera entreprenörer). 
Detta förutsätter också att fastighetsägaren ansvarar för en mer långtgående 
projektering (med konsulthjälp). 

Påverkas förutsättningarna för ett lyckat slutresultat av ett renoveringsprojekt med 
solceller på något avgörande sätt om upphandlingen sker av en offentlig aktör enligt 
LoU eller av en privat fastighetsägare?  

Många stora offentliga beställare har tillräcklig kunskap att göra bra upphandlingar, 
medan många mindre kommuner ofta bara utvärderar utifrån pris. Konsekvensen kan 
bli att man presenteras anbud med billiga lösningar av lägre kvalité.  
 
En avgörande faktor för hur upphandlingarna sköts i den privata sektorn är huruvida 
en enstaka eller flera solcellsanläggningar avses installeras under de närmaste åren. En 
mindre organisation som planerar att köpa en enstaka anläggning genomför oftast ett 
enkelt inköpsförfarande genom att begära ett par eller flera offerter utan närmare 
specifikation av krav. Affären bygger på tillit mellan leverantör och kund, och vid 
kontraktsskrivningen förs ofta diskussioner för att komma överens om detaljer som 
inte rymdes i upphandlingsunderlaget, och ofta fortsätter diskussionen under 
projektets gång för att komma överens om ytterligare frågor. Ofta används ABT06.  
 
Större organisationer som har etableringar/fastigheter på flera eller många platser tar 
oftast fram ett omfattande underlag som liknar de som används vid offentlig 
upphandling med AMA, AF, Teknisk beskrivning osv. Till skillnad från offentliga 
upphandlingar har man det enklare och kan styra mot utvalda ”hovleverantörer” och 
långfristiga samarbeten. För något eller några projekt köps tjänster upp av en 
teknikkonsult varvid företaget dels handlar upp någon anläggning och parallellt tar 
fram förfrågningsunderlag som kan tjäna som mall för kommande projekt.  

I bostadsrättsföreningar ser omfattningen av dokumentation och förberedelser inför 
investeringen ut att kunna variera stort. Ibland nöjer man sig med en enstaka offert 
även om stadgar styr mot 2 – 3 offerter. Ibland görs en förstudie och i vissa fall därtill 
ett rejält förfrågningsunderlag men oftast kommer bara begäran om offert. 
Föreningarna har generellt sett bristfällig kunskap och det är inte sällan att 
upphandling görs utan stöd från konsulter. 
 
Från leverantörssidan för solelanläggningar hävdas att marknaden inte fungerar så bra 
för fallet takrenovering och solceller. Man menar att entreprenören i mindre 
utsträckning lämnar anbud på dessa projekt, vilket bland annat beror på att det råder 
högtryck för solcellsbranschen. Man väljer bort dessa affärer då de ofta har korta 
svarstider och det kan vara svårt att få fram relevant information tillräckligt fort. De 
offerter som ändå tas fram tenderar att ge höga kostnader bl.a. för montage, och korta 
svarstider gör det svårare för leverantören att få fram data vilket gör att 
säkerhetsmarginaler läggs in i offerten. 

Sammanfattningsvis drar vi här slutsatsen att samordningen av olika kompetenser är 
den viktigaste nyckeln till lyckade projekt när man kombinerar renovering med 
solcellsinstallation. Som beställare bör man därför:  

1. Oftast genomföra en förstudie och även en mer långtgående projektering än för 
en vanlig solcellsinstallation. Denna bör bekostas av byggherren. 

2. Dela upp arbetet i flera delar (bygg, solcell, ev. VVS) där gränsdragningarna ska 
vara tydligt definierade. 
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3. Upphandla en totalentreprenad med en huvudansvarig entreprenör. Om en 
byggentreprenör tillfrågas, efterfråga tidigare erfarenheter från samarbete med 
solcellsbranschen. Referenser från liknande projekt, med möjlighet att kontakta 
de tidigare beställarna, kan ingå i utvärderingsmodellen. Vid mindre 
omfattande renoveringar kan en solcellsentreprenör vara ett bättre val.  

4. Förlänga svarstiden vid upphandling för att ge anbudsgivarna tid att samordna 
entreprenader.  
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9 Fallstudier 

9.1 Hyreshus i privat regi, Stockholm 
Fastigheten Åvinge 2 var 2016 i behov av omfattande upprustning. Vid sidan av 
stambyte och lägenhetsrenovering planerades även värmeåtervinning med 
frånluftsvärmepumpar som var tänkta att placeras i nya fläktrum på taket. Einar 
Mattsson, privat hyresfastighetsägare i Stockholm, genomförde på ett av husen en 
omfattande takrenovering i linje med det koncept som utvecklades i det tidigare 
forskningsprojektet Miljontak [2], där många små fläktrum ersatts av ett stort. 
Därigenom tillskapades betydligt större ytor för solceller, både på taket och fasaden.  

 

Figur 26 Einar Mattssons projekt Åvinge där ett nytt koncept 
för effektiv renovering med solceller utvärderades 

 

Inom ramen för EST genomförde Solkompaniet Konsult en analys av de föreslagna 
energilösningarnas klimatpåverkan som en del av ett test av verktyget Tidstegen9.    

Summerade erfarenheter och resultat: 

• En tidig dialog med bygglovshandläggare för att presentera projektet, liksom 
tydliga visualiseringar av den planerade solcellsinstallationen kan underlätta 
processen med bygglov och spara mycket tid.   

• Analysresultat från Tidstegen visade att de frånluftsvärmepumpar som 
installerades är negativa ur klimatsynpunkt genom att de ökar fastighetens 
elanvändning samtidigt som de tar bort en del elproduktion från den 
mottryckskraft som annars skulle levererat fjärrvärme till fastigheten. 
Solcellerna bidrar däremot positivt. 

 
9 IVL-rapport B2373. Klimatbedömning av energilösningar i byggnader – Pilotprojekt för test av 
verktyget Tidstegen. Tidstegen är ett fritt tillgängligt verktyg med vars hjälp man kan beräkna och 
jämföra klimatpåverkan under driftfasen när energilösningar planeras vid nybyggnad eller renovering. 
Verktyget kan laddas ner från https://www.ivl.se/projektwebbar/tidstegen.html 

https://www.ivl.se/projektwebbar/tidstegen.html


 

This work is licensed under CC BY 4.0. 

• Planer på att lagra överskottsel från solcellerna i form av varmvatten avskrevs, 
då detta gjorde projektet mer komplext och inte bidrog med någon extra 
klimatnytta. 

• Den genomförda takombyggnaden, med ett stort fläktrum, upplevdes ha flera 
fördelar vid sidan av att inrymma mer solceller. Enligt den kalkyl som 
genomfördes blev det dock väsentligt dyrare än att ha många små fläktrum. 

• Mer takyta fanns tillgängligt på intilliggande byggnader, men dessa 
utelämnades på grund av att egenanvändningen där skulle ha blivit mycket låg, 
delvis eftersom hushållselen här liksom i Borås distribuerades via egna 
lägenhetsabonnemang. Dessa kan enligt nuvarande regelverk inte utgöra 
underlag för egenanvändning av den solel som produceras. Möjligheten att 
lägga om dessa till ett gemensamt abonnemang med undermätning undersöktes 
inte då renoveringen planerades.  

 

9.2 Äldreboendet Fyrväpplingen, Göteborg 
Lokalförvaltningen (LF) i Göteborg förvaltar äldreboendet Fyrväpplingen som består av 
två delar där papptaket på den äldre delen, se figur, var i behov av renovering. 
Alternativa möjligheter som diskuterades var dels en omläggning av papptaket och 
möjligheten att trots alla störande avluftningar m.m. som bryter upp takytan få till en 
snygg och effektiv solcellsanläggning. En väg fram kunde då vara ett förhöjt montage, 
se avsnitt 5.5, en annan att kapa ner avluftningarna för att få in dem inom det utrymme 
under panelerna som ett konventionellt solcellsmontage kan ge. Eftersom LF hade 
dåliga erfarenheter av papptak ville man gärna testa vad EST-projektets förslag på en 
för solceller ändamålsenlig ombyggnad av taket skulle innebära. 
 

 
 
Figur 27 Lokalförvaltningen i Göteborgs äldreboende Fyrväpplingen. I bakgrunden den 

äldre delen av äldreboendet med sina många avluftningar spridda över taket 

Exempel på frågeställningar och insikter som detta ledde fram till: 

- Nya snölastkrav behöver normalt tillämpas vid en ombyggnad och en grundlig 
utredning om laster visade på behov av förstärkningar av takkonstruktionen men 
inte av bärande väggar 
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- Samtidigt ifrågasattes kravet på förstärkningar vid ombyggnad eftersom det 
avsevärt kan fördyra en solcellsinvestering. Den stora merparten av 
takrenoveringar ses inte som ombyggnad och då krävs inga förstärkningar. På en 
byggnad med tegeltak kan exempelvis en integrerad solcellslösning som ersätter 
betongtakpannor minska takets vikt men ändå ge upphov till ett krav på 
takförstärkning om den definieras som en ombyggnad 

- Ändrad orientering på takfallet kan dra med sig åtgärder för dagvattenhantering 
 
Vid en workshop där EST-projektet i juni 2019 bjöd in leverantörer av takintegrerade 
solcellslösningar konstaterades att mycket hänt på området på ett par år då inte mindre 
än sju produkter inom tre olika kategorier visades upp. Lokalförvaltningen och deras 
konsult tog tillfället i akt att undersöka en lösning lämpad för en ombyggnad av 
Fyrväpplingens tak och tog in budgetofferter på två olika falsade plåttak med 
integrerade solceller, en med tunnfilm och en med kristallint kisel, samt en lösning 
baserad på en flexibel polymertäckning med integrerade tunnfilmssolceller.  
 
Summerade erfarenheter och resultat 

• Slutpriset på ombyggnad av taket med solceller blev, oavsett om cellerna 
integrerats eller monterats på traditionellt sätt alltför högt på grund av den 
omfattande ombyggnaden. Man valde i stället en enkel omläggning av pappen 
och att enbart lägga solceller på ett intilliggande falsat plåttak.  

• Ambitionen att testa lösningar i framkant inom ramen för ett pågående stort 
investeringsprogram i Göteborgs stad kvarstår och projektet har bidragit med 
ny kunskap. 10 

• Otydlighet från flera leverantörer beträffande bland annat prissättning vid 
nämnda workshop och förfrågan från LF skickar signaler om att 
byggnadsintegration fortfarande är en omogen bransch som behöver ”komma 
ut” om marknaden ska växa. Under de gångna två åren har dock branschen 
fortsatt att utvecklas och responsen skulle sannolikt blivit en annan i dag.  

• Plåttak med integrerade tunnfilmssolceller blev 30-50% dyrare per installerad 
Watt än utanpåliggande kiselsolceller. De skulle dessutom ge ett lägre 
energiutbyte på samma yta på grund av den lägre effektiviteten / 
omvandlingsverkningsgraden. 
 

 

Figur 28 Arkitektförslaget på ny takutformning för att 
skapa ett tak för minskat underhåll och klart 
förbättrade möjligheter för en effektiv solcellsinstallation 

 
10 Lokalförvaltningen i Göteborg arbetar med ett ambitiöst investeringsprogram för solceller fram till 
2030 och har prisats för en effektiv upphandlings- och genomförandeprocess, se 
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/tekniska-krav-och-anvisningar-for-dig-som-bygger-lokaler-at-
goteborgs-stad/solceller  

https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/tekniska-krav-och-anvisningar-for-dig-som-bygger-lokaler-at-goteborgs-stad/solceller
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/tekniska-krav-och-anvisningar-for-dig-som-bygger-lokaler-at-goteborgs-stad/solceller
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9.3 Hyreshus i allmännyttan, Göteborg 
Gårdstensbostäder är en erfaren beställare med en erfaren byggprojektledare som 
under lång tid genomfört solenergiinvesteringar och skaffat erfarenhet av olika 
upphandlings- och entreprenadformer11. Timjans- och Saffransgatan i norra Gårdsten 
är ett miljonprogramsområde byggt 1970 där taken på 80-talet byggts om från platta 
till uppstolpade plåttak som nu var i behov av renovering. Alternativet att bygga nya 
yttertak valdes bort efter en inledande grov kalkyl och man valde i stället att reparera 
läckande tak och att förstärka dem på de södertak på varannan huskropp, där solceller 
skulle monteras i ett enkelt utanpåliggande montage. 

 

Figur 29 Väsentliga kostnader för byggnadsställningar kan sparas in genom att samordna 
takrenovering med solcellsinstallation 
 

Summerade erfarenheter och resultat: 

• Den stora förtjänsten med att kombinera takrenovering och solcellsinstallation 
på höga byggnader är minskade ställningskostnader vilket kan utgöra en 
avsevärd andel av kostnaden för en solcellsanläggning 

• Genom att man här redan vid nybyggnation samlat alla utvändiga installationer 
vid nock kunde man utan stora ingrepp få på plats en effektiv och estetiskt sett 
ok solcellsanläggning. 

• Sedan tidigare fanns ett gemensamt elabonnemang med undermätning av 
lägenheternas elanvändning vilket utan ytterligare åtgärder möjliggjorde en 
större anläggning med bibehållen god ekonomi än om lägenheterna haft egna 
abonnemang. El ingår i hyran och lägenheterna mäts individuellt. 
Mellanskillnaden mot det som ingår i hyran debiteras alternativt krediteras 
hyresgästen månadsvis till självkostnad plus administrativt påslag enligt en 
överenskommelse med hyresgästföreningen 

• Området har elcentraler i varannan byggnad. Anläggningarna har dimensionerats 
för ett rimligt lågt överskott med en anläggning per elcentral vilket stämmer bra 
med södervänd takarea. Att inte fler takytor belades med solceller är en naturlig 
följd av dagens regelverk och en företagsekonomisk optimering av anläggningen 
där man i Gårdsten siktade på en överproduktion inom maximalt 5-10 procent. 

 
11 Läs mer om upphandling av kombinerad takrenovering och solcellsinstallation i Husbyggaren 2020-04. 
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• En anbudsförfrågan som omfattade både en relativt enkel takförstärkning och 
solcellsinstallation fungerade i detta fall bra. Ett etablerat entreprenadföretag 
med erfarenhet av solcellsinstallation ansvarade för en totalentreprenad (TE), 
med tre underentreprenörer för el, bygg och ställningsbygge. En option på 
ytterligare sju takinstallationer löstes ut efter att den första installationen 
godkänts. 

 
Figur 30 Takytor som från början var rena från störande installationer möjliggjorde 

ett effektivt solcellsmontage utan några större ingrepp i taket 

 
Det har länge varit en ambition att ha med såväl Gårdstens som stadens övriga 
solcellsanläggningar i Göteborg Energis system för fastighetsuppföljning, men detta har 
tagit lång tid att realisera. I Gårdsten förväntas det ske år 2022. Svårigheter att 
integrera solenergianläggningar i, eller att länka dem samman med ordinarie 
driftövervakningssystem är tyvärr en alltför vanlig erfarenhet vid solcellsinstallationer. 
Detta har LF Göteborg framgångsrikt hanterat genom att ta med en styrentreprenad i 
sina solcellsinstallationer för att bidra med en förhållandevis trivial men viktig insats. 
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9.4 Hyreshus i allmännyttan, Borås 
Fastigheten Tolvskillingen 2, byggd 1968, består av sex huskroppar med trevåningshus 
där varje gård har en gemensam fjärrvärmeanslutning och ett el abonnemang för 
driftel. Varje lägenhet har sitt eget el-abonnemang. Husen har självdragsventilation 
som blivit otillräcklig efter att husen energieffektiviserats och ett nytt 
ventilationssystem behövde installeras. Fastighetsägaren valde då att undersöka 
möjligheterna med att samtidigt med detta installera solceller.  

 
Figur 31 Taken på AB Bostäders fastigheter rymmer i sitt nuvarande utförande en femtedel så 

mycket solceller som ett tak enligt något av koncepten i Figur 18 skulle kunna göra. 

 
I förstudien blev det tydligt att en genomgripande renovering av ventilationssystemet, 
beroende på vilken lösning man väljer, kan få stor inverkan på takutformningen 
och/eller på förekomsten av installationer på taket. Detta kan i sin tur påverka 
förutsättningarna för en solcellsinstallation och möjligheten att åstadkomma stora 
sammanhängande ytor för solceller. Eftersom olika alternativ för ventilation, värme 
och varmvatten resulterar i olika elbehov så finns det även i det avseendet anledning att 
titta på helheten när man planerar en solcellsanläggning eller en takrenovering. 
 
Egen användning av den el som solcellerna producerar är som regel mer lönsam än att 
sälja ett överskott och en ventilationslösning med högre elanvändning ger därmed 
underlag för en större solcellsanläggning med bibehållen god ekonomi. Fallstudien i 
Åvinge, se avsnitt 9.1, visar dock att klimatnyttan i det fallet i stället kan bli lägre. Ett ur 
klimatsynpunkt mer självklart sätt att motivera en större solcellsanläggning som också 
undersöktes är att lägga samman lägenheternas el abonnemang till ett kollektivt 
abonnemang med undermätning, se avsnitt 6.3. Hyresgästföreningen ställde sig 
positiva men fastighetsägaren har valt att avvakta med sådana åtgärder vid renovering, 
bland annat på grund av oklara skatteregler. 
 
I ventilationsutredningen jämfördes enkel frånluftsventilation, frånluftsvärmepump 
och FTX under antagande att man bibehåller fjärrvärmeanslutningen. Jämförelsen 
ledde fram till valet av enkel frånluftsventilation utan värmeåtervinning. Avgörande 
argument var dålig ekonomi i konkurrerande lösningar som ett resultat av dåliga 
praktiska förutsättningar. Parallellt utreddes några olika alternativ för 
solcellsinstallation där även möjligheterna för batterilagring och elbilsladdning fanns 
med. 
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Slutsatsen var att ventilationsombyggnaden inte skulle komma att få någon stor 
inverkan på takets utformning om man valde en enkel frånluftsventilationslösning. Den 
skulle möjligen skapa ytterligare hinder för solceller på taken. Taken var inte heller i 
behov av renovering i närtid, utan någonstans i mitten av sin livscykel vilket bidrog till 
att fastigheten bedömdes som mindre intressant för solcellsinstallation. AB Bostäder 
beslutade därför att avvakta med solcellsinvesteringen i väntan på ett mer lämpligt 
objekt. 
 
 
 
Summerade erfarenheter och resultat: 

• Vid övergång från S till F, FX eller FTX-ventilation12 ökar elanvändningen, 
och därmed underlaget för egenanvändning av producerad solel i ordningen 
F, FTX, FX. 

• Vid övergång från S till F, FX eller FTX-ventilation påverkas indirekt 
förutsättningarna för en solcellsinstallation på olika sätt eftersom det ofta 
resulterar i mer omfattande installationer på taket. Om installationerna 
arrangeras eller byggs in på rätt sätt skapas samtidigt förutsättningar för en 
effektivare solcellsinstallation. Om inte så kan förutsättningarna i stället 
försämras. Samordning av dessa två aktiviteter kan ge en på flera sätt 
effektivare helhetslösning men det finns även anledning att planera för 
solceller om en sådan investering kan tänkas bli aktuell längre fram 

• Med ett upphöjt montage skulle det vara möjligt att inrymma cirka 100 kW 
solceller per huskropp, jämfört med 20 kW per huskropp vid ett 
standarmontage på de ytor som är fria från installationer. 

• Oklara skatteregler är en anledning till att bolaget väljer att avstå från att 
lägga samman individuella el abonnemang till ett gemensamt, vilket skulle 
skapa förutsättningar för en större solcellsanläggning 

• Ett upphöjt montage med solceller kunde varit motiverat och fördelaktigt om 
man valt en FTX- eller FX-lösning för ventilationen. Med hänvisning till 
entreprenadform och upphandling skulle vår rekommendation i så fall varit att 
genomföra en projektspecifik projektering, för att reda ut detaljer kring 
utformningen och säkerställa effektiva gränsdragningar och samverkan mellan 
delentreprenader. Därefter handla upp en totalentreprenad med ett 
byggföretag som huvudansvarig. För att få in kvalité i upphandlingen kan 
monetära avdrag på priset anges i utvärderingsmodellen, där avdragets storlek 
är beroende av hur relevanta/bra referensprojekt som redovisas. 
 

 

9.5 Bostadsrättsförening, Göteborg 
Bostadsrättsföreningen Göteborgshus 38 omfattar 16 huskroppar med totalt 14 000 m2 
tak och en stor variation i byggnadshöjder. Området är byggt 1975 och husen fick nya 
tak – uppstolpade sadeltak med trapetsformad plåt 1982. Föreningen kunde efter en 
undersökning av takens tillstånd 2012 konstatera att de var i behov av renovering. År 
2017 började man undersöka möjligheten att investera i solcellsanläggningar. 

 
12 S=självdragsventilation, F= mekanisk frånluftsventilation, FX= mekanisk frånluftsventilation med 
frånluftsvärmepump för värmeåtervinning, FTX= Mekanisk från- och tilluftsventilation med 
värmeväxlare för värmeåtervinning 
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Renovering av byggnadernas tak började också bli akut efter allt oftare förekommande 
läckage och flagnande ytskikt på plåttaken. Inledande undersökningar av taken visade 
på fuktskador i takstolarna och man beslutade därför att bygga helt nya sadeltak på 
vindsbjälklaget. 
 

  

 
 

Figur 32 Takkonstruktionen före och efter ombyggnad samt pågående ombyggnadsarbete 

 
 
Då byggnaderna omfattades av kulturmiljöprogrammet så var bygglov ett krav. Man 
sökte bland annat bygglov för att man ville dra ut takfoten för att skydda fasaden, se 
Figur 32, vilket bidrog till att bygglovshanteringen drog ut på tiden och hotade att 
äventyra det installationsstöd på 2,8 MSEK som föreningen beviljats. Frågan löstes till 
sist genom att Riksbyggen kunde visa dokumentation som styrkte att takfotsutdrag var 
en effektiv åtgärd för att skydda fasaden. Frågan om solceller gick igenom 
bygglovsprocessen utan några komplikationer. 
 
Föreningen har åtta elabonnemang totalt. Lägenheternas elanvändning ingår 
tillsammans med driftelen i kollektiva abonnemang vilket gav goda förutsättningar för 
en hög egenanvändning av producerad solel. Debiteringen av hushållsel ingår i avgiften. 
Enligt Riksbyggen är lägenheternas elanvändning 20-30% högre än normalt, men ett 
förslag om att införa IMD avfärdades av styrelsen. Taken erbjöd bra 
installationstekniska förutsättningar. Några fläktar behövde flyttas, men inte på grund 
av solelen. Takintegrerad lösning hade diskuterats tidigare, i samband med ett 
forskningsprojekt, men togs aldrig upp när man på allvar började fundera på solceller. 
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Figur 33 Takrenoveringen gav bra förutsättningar för en effektiv solcellsinstallation 

som dock fick begränsas i storlek på grund av då gällande skatteregler. 

 
COWI gjorde en förprojektering och tog fram ett förfrågningsunderlag för en 
totalentreprenad, men lite mer styrt där exakt placering av moduler och växelriktare 
framgick, AC-kablar var dimensionerade och dragningen utritad. Entreprenaden gick till 
ett tidigare anlitat byggföretag- Tuve Bygg- med Solkompaniet som underentreprenör. 
 
Fler bilder från takrenovering och solcellsinstallation: 
http://media2.gbghus38.se/2020/09/Produktionsbilder-forsta-huset-2.pdf  
 
 
Summerade erfarenheter och resultat: 
 

• Byggprojektet bedöms i efterhand att ha gått enligt plan och varit lyckat, utan 
några stora förändringar eller tillkommande oförutsedda kostnader. Föreningen 
valde att köpa till visualisering av solcellsproduktionen Någon uppföljning av 
ekonomi eller drift har ännu inte genomförts i oktober 2021.  

• Att genomföra solcellsinstallationerna i direkt anslutning till takrenoveringen 
ledde till besparingar i arbetsplatsomkostnader såsom bodar, platsledning, lyft, 
ställningar och hissar.  

• Andra fördelar man lyfter fram från Riksbyggen är att ansvarsfördelningen 
underlättades genom en tydlig gränsdragning mellan tak- och solcellsarbeten och 
en kontraktspart som ansvarar för hela projektet gentemot beställaren. 

• Framgångsfaktorer i projektet som lyfts fram i ett examensarbete från Chalmers 
[6] fokuserar visserligen på processen i bostadsrättsföreningen fram till 
investeringsbeslut på föreningsstämman vilken är intressant i sig, men några av 
dessa faktorer har även bidragit till att genomförandet av projektet blev bra:  

o Projektet hade goda förutsättningar med kollektiv anslutning av all 
hushållsel och därmed en hög egenanvändning av den producerade 
solelen vilket är gynnsamt för investeringens lönsamhet 

http://media2.gbghus38.se/2020/09/Produktionsbilder-forsta-huset-2.pdf
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o Styrelsen tog tidigt i processen in hjälp och råd från Riksbyggen som tog 
byggherreansvaret och som i sin tur tidigt inledde ett samarbete med 
konsulter i förstudiearbetet 

• Tiden från idé till driftsättning blev totalt drygt fyra år varav själva 
produktionsfasen utgjorde 1,5 år. Processen från idé till byggstart pågick alltså i 
2,5 år vilket med tanke på projektets omfattning, en investering på cirka 100 
MSEK, säkert varit befogad. Ytterligare en anledning kan ha varit det 
omfattande arbete som styrelsen och Riksbyggen la ner på att informera och 
involvera föreningens medlemmar i processen. Examensarbetet från Chalmers 
ger där flera uppslag till hur beslutsprocesser kring långsiktiga, hållbara 
investeringar i bostadsrättsföreningar kan effektiviseras ytterligare.   

 
 
 

9.6 Bostadsrättsförening, Skövde 
Bostadsrättsföreningen Riksbyggens Skövdehus 10 består av tio trevåningshus med 
totalt 183 lägenheter fördelat på två fastigheter. Idén till en solcellsinstallation kom upp 
i samband med att bostadsrättsföreningens styrelse, som beskrivs som framåt och 
nyfiken på ny teknik, började planera för en omfattande takrenovering 2018. Man 
initierade en förstudie kring takrenoveringen och var tidigt inne på solceller, med 
mandat från föreningen.  
 
Behovet av takförstärkning kom upp som ett resultat av solcellsplanerna och vid en 
första kostnadsbedömning av en utanpåliggande solcellsanläggning konstaterades att 
takförstärkningarna skulle bli en stor merkostnad. Med ett förslag där solcellerna helt 
ersatte de gamla takpannorna, se Figur 34, kunde man dock visa att taket då inte skulle 
behöva förstärkas. En takintegrerad lösning gav alltså möjlighet att reducera 
kostnaderna för solcellerna genom att man undvek kostnader både för takförstärkning 
och nya takpannor. Styrelsen tog dock inget beslut om byggnadsintegrerade solceller 
utan utformade anbudsförfrågan så att det gick att lämna anbud på antingen integrerade 
eller utanpåliggande solceller. 
 
Främsta målet för projektet var att genomföra en takrenovering. Höga kostnader för 
fastighetsel som man ville få ner bidrog till funderingar på solceller. 
 

 
Figur 34 Takintegrerade solceller på Skövdehus 10 
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En projekteringsgrupp (A, EL, K samt projekteringsledare) tog fram ett komplett 
förfrågningsunderlag för totalentreprenad för kombinerad takrenovering och 
solcellsinstallation med option för pris på integrerat. Man fick in fyra offerter från olika 
entreprenörer. Alla räknade på takbyte med utanpåliggande solceller men endast en 
(Merasol) gav ett pris på takintegrerat montage. Det bästa anbudet var på 8,7 MSEK 
med integrerat, där ett utanpåliggande skulle blivit 312 000 kronor dyrare. Styrelsen 
gick på att det var mer än 300 kkr billigare med integrerat och har i efterhand dessutom 
konstaterat att installationen blivit mycket snyggare än med utanpåliggande. 
 
Solcellsanläggningen dimensionerades utifrån abonnemangens storlek (endast 
fastighetselen) och att överskottet begränsades till cirka 30% på årsbasis. 
Rekommenderad anläggningsstorlek blev 120-130 kWp och en beräknad årsproduktion 
på 120 MWh. 
 
Kollektivmätning diskuterades bland annat med Riksbyggens ekonom men valdes bort, 
främst för att det skulle bli krångligt med hanteringar av individuella abonnemang för 
lägenhetsinnehavarna och eventuellt även på grund av bristande kunskap om de 
tekniska förutsättningarna. 
 
Summerade erfarenheter och resultat: 
 

• Satsningen på solceller i anslutning till takrenoveringen backades upp brett från 
föreningens medlemmar med ett starkt miljöintresse som främsta motiv. 
Riksbyggen, BRF-representanterna och de boende är mycket nöjda med 
installationen och andra bostadsrättsföreningar har visat stort intresse för 
projektet. 

• Slutpriset följde väldigt väl offerten på solcellsinstallationen med få 
överraskningar. Riksbyggen och BRF-representanterna är nöjda med 
installationen. 

• Genom valet av en takintegrerad solcellslösning slapp man förstärka taken och 
kostnaden för hela projektet blev därmed lägre än vad den skulle blivit med 
utanpåliggande montage. 

• Detta var det första samarbetet mellan totalentreprenör (bygg) och 
underentreprenör (solel) och gränsdragningen var antagligen inte riktigt tydlig 
mellan dessa två. Solcellsinstallationen drog över i tid vilket skapade en del 
friktion och merkostnader för hyra av byggställningar. Föranmälan dröjde o 
besiktningen drog ut på tiden. Dokumentationsöverlämnandet krävde en del 
arbete från projektledaren även om kraven fanns preciserade i FFU solceller. 

•  Systemet för driftuppföljning vållade en del bekymmer då det endast gick att få 
en inloggning. Vid driftfel ger systemet inte full information om vad som är fel 
utan det måste kontrolleras på plats. 

• Bygglov för solcellerna behövdes inte då dessa följde takets lutning. Bygglovet 
gällde ändring av takmaterial, dock inte solcellerna.  

• Det är upp till fastighetsägaren att säkerställa att taket klarar snö- och vindlaster. 
Detta behöver inte stärkas i samband med bygglovsansökan. 
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9.7  Industrifastighet, Jönköping 
Projektets enda fasadrenovering med solceller utförs i skrivande stund på en centralt 
belägen industrifastighet i Jönköping, Ädelmetallen 1, se. Mer än 3500 m2 fasad 
kommer att täckas av svarta tunnfilmssolceller och kompletterande passbitar i samma 
kulör. Logistikfastigheten uppfördes från början av ASG och olika logistikföretag har 
varit verksamma i byggnaden sedan dess.  
 

 
Figur 35 Sveriges hittills största solcellsfasad under uppförande på fastigheten Ädelmetallen 1. 

 
I samband med renoveringen delas de uthyrningsbara ytorna upp i 3 enheter och hyrs 
ut på 5- och 10årskontrakt. En bygghandel, en verksamhet med 20 padelbanor och ett 
inredningsföretag som säljer på nätet och behöver utökade kontorsytor samt större 
lager är nya hyresgäster i anläggningen. I samband med fasadbytet läggs också ett nytt 
tätskikt på taket i form av takpapp. Huset värms av fjärrvärme och man har ett 
elabonnemang från nätägaren och interna undermätare till hyresgästerna. Enligt 
hyresavtalen ska fastighetsägaren hålla samma pris som Jönköpings Energi där man 
köper sin el, plus ett mindre administrativt påslag.  
 
Sex av Soltechkoncernens bolag har tillsammans fått uppdraget från den privata 
fastighetsägaren Lustgården Ädelmetallen AB i Jönköping som förutom 
industrifastigheter även äger cirka 500 hyresrätter i flerbostadshus. 
 
 
Summerade erfarenheter och resultat: 
 

• För EST-projektets forskargrupp bekräftar projektet en generell slutsats. Ett 
erbjudande där leverantören täcker in projektets alla behov med väl samkörda 
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aktörer är en nyckel till framgång för mer komplexa projekt som 
byggnadsintegration och tak- eller fasadrenovering med solceller. I fallet 
Ädelmetallen hör samtliga sex aktörer hemma i samma koncern, men liknande 
erbjudanden kan förhoppningsvis i allt större utsträckning framöver presenteras 
av sinsemellan oberoende aktörer som målmedvetet utvecklar den här typen av 
samarbeten.  

• Projektet är att exempel på hur privata aktörer ofta genomför en mycket enkel 
upphandlingsprocess baserad på förtroende och med en från början utsedd 
leverantör, se avsnitt 8. 

• Estetik och högt kommunikationsvärde har här varit viktigare än hög 
elproduktion till minimerad kostnad. Ägaren ser värden i form av en intäkt, ett 
ökat fastighetsvärde, samt att företagets miljöprofil kan stärkas.  

• Solcellsanläggningen och den el som den producerar upplevs ha påverkat 
förhandlingarna med hyresgäster på ett positivt sätt. Man har kunnat sälja in 
”grön, närproducerad el” som en del i sin, och i nästa led, hyresgästernas 
miljöprofil.  

• Beställaren är klart positiv till erfarenheterna så här långt. Man menar att det är 
högst troligt att man kommer gå vidare med solcellsfasader i kommande 
nybyggnadsprojekt. 
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10 Diskussion och slutsatser 
 
EST-projektets utgångshypotes har varit att det är smart att samordna tak- och 
fasadrenovering med installation av solceller och resultaten visar att detta gäller i de 
allra flesta fall. Vi visar också att slutresultatet i många fall vinner på att samordning 
kombineras med mer eller mindre samtidigt utförande. Ekonomiska prioriteringar kan 
dock göra att olika åtgärder ställs mot varandra och det är inte alltid solceller ryms 
inom den tillgängliga budgeten. Vidare kan praktiska utmaningar av olika slag medföra 
att det blir enklare och bättre att installera solcellerna vid ett senare tillfälle, efter att en 
renovering är slutförd. En viktig slutsats är dock att det, även om solcellsinstallationen 
förväntas ske vid ett senare tillfälle, finns all anledning att ta detta framtida arbete i 
beaktande i planeringen av en renovering. Förhållandevis enkla åtgärder kan nämligen 
påverka förutsättningarna för en framtida solcellsinstallation på ett avgörande sätt. 
 
 

10.1 Nya angreppssätt möter utmaningar 
Många av de utmaningar som vi belyst i projektet är kända sedan tidigare och det finns 
också många idéer om hur de ska hanteras. Existerande regelverk och brist på 
incitament utgör i dag avgörande hinder för att vi i Sverige på allvar ska kunna 
tillgodogöra oss de fördelar som en storskalig implementering av solceller i 
flerbostadshus skulle medföra. Det är därför glädjande att kunna konstatera att 
utvecklingen av regelverk och incitament som underlättar marknadsutvecklingen går 
förhållandevis snabbt och i rätt riktning. 
 
Under de tre år som projektet pågått har flera viktiga förändringar genomförts, till 
exempel den höjda effektgränsen från 255 till 500 kW över vilken man åläggs att betala 
energiskatt på den solel man själv använder. I skrivande stund meddelar regeringen att 
man har för avsikt att ta bort regeln om att man för att räknas som mikroproducent 
måste vara nettokonsument på årsbasis. Detta kommer att ha en mycket begränsad 
påverkan på utvecklingen i de marknadssegment vi adresserar i EST-projektet, men 
betydande effekter i andra. I alla händelser skickar det positiva signaler om möjligheter 
till förändring. En betydligt viktigare förändring som aviserades samtidigt utgår från 
Energimarknadsinspektionens rapport om hur Sverige ska införliva det EU-regelverk 
som sammanfattas under rubriken energigemenskaper. Förändringen går ut på att 
kraftnät mellan byggnader inom en fastighet ska tillåtas. Detta är i dagsläget bara 
möjligt i vissa specialfall och kommer, om det införs, att innebära att man oftare, med 
bibehållen god ekonomi kan ”maxa” hustak med solceller. En annan förändring som 
föreslås kan eventuellt komma att undanröja behovet av kollektivmätning av 
hushållselen i ett flerbostadshus för att öka egenanvändningen av producerad solel. Se 
vidare under rubriken ”Energigemenskaper” i Bilaga 3. Sammanfattningsvis ser vi i 
dessa snabbt föränderliga randvillkor ett starkt stöd för den strategi för maximerad 
klimatnytta som vi utvecklat i projektet. 
 
Projektet har bidragit med en samlad bild av de utmaningar som behöver hanteras för 
att möjliggöra ett maximerat utnyttjande av tillgängliga takarealer, framför allt på 
flerbostadshus. Av tidigare kända utmaningar har vi på ett generellt plan adresserat 
behovet av bättre samordning genom att visa hur byggherrar kan välja 
entreprenadformer och anpassa förfrågningsunderlag på ett mer ändamålsenligt sätt. 
En annan handlar om att detaljplaner, markanvisningar och regelverket kring bygglov 
förefaller att antingen bromsa utvecklingen, eller missa goda möjligheter att accelerera 
den. Projektets bidrag har här inskränkt sig till att tydliggöra regelverket kring 
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beräkning av byggnadshöjder och till att belysa behovet av mer pragmatism och 
proaktivitet i hantering och fortsatt utveckling av relevanta regelverk.  
Mer specifikt har vi beskrivit hur kostnaderna kan hållas nere genom att anpassa 
byggnaden till (standardstorlekar på) solcellsmoduler i stället för tvärt om. Vi har i en 
vägledning för fastighetsägare adresserat osäkerheten kring möjligheter med 
kollektivmätning av hushållselen i en byggnad för att möjliggöra en högre 
egenanvändning av solel. Vi presenterar också ett antal förslag på tekniska lösningar 
för att komma bort från fragmenterade takytor och/ eller för att ta tillvara möjligheter 
att skapa mer effektiva solcellsinstallationer i samband med renovering av fastigheters 
el- eller ventilationssystem. Kostnader för dessa lösningar har uppskattats och i ett 
första fall, Åvinge – se avsnitt 9.1. –, kunnat följas i praktisk tillämpning.  
 
 

10.2 Pågående arbeten som banar väg 
Några pågående projekt där RISE är aktiva adresserar fortsatt några av de utmaningar 
vi har lyft fram här. Kontakta RISE för mer information om dessa projekt.  
Inom IEA:s solelprogram PVPS pågår sedan fyra år det internationella 
samarbetsprojektet Task 15 ”Enabling framework for the development of BIPV” som 
samlar fler än 15 länder från Europa, Asien och Australien [7]. Där arbetar från Sverige 
RISE, Mälardalens högskola, Soltech Energy och White arkitekter med att öka 
kunskapen kring byggnadsintegrerad solel, bland annat genom bättre 
hållbarhetsdeklarationer och tydliga brandsäkerhetskrav och genom en teknisk 
vägledning för byggbranschen (arkitekter, konsulter med flera). RISE leder också ett 
delprojekt som syftar till att analysera innovationssystemet kring byggnadsintegrerad 
solel i bland annat Sverige, Nederländerna och Österrike. Det svenska deltagandet 
finansieras liksom EST-projektet av Energimyndigheten. 
 
Under 2021 driver RISE det VINNOVA-finansierade projektet ”Standarder och 
certifiering-Nycklar till en ännu oexploaterad del av solcellsmarknaden” [8]. I 
samarbete med branschföreningen Svensk Solenergi och enskilda företag aktiva inom 
området byggnadsintegrerad solel kartläggs branschens behov av kvalitetsrutiner, 
tester m.m. inför en kommande CE-märkning av solceller som byggprodukt. I arbetet 
ingår också en genomgång av de krav som de svenska byggreglerna ställer på dessa 
produkter och att visa hur kraven kan uppfyllas. 
 
Projektet ”Klimateffektiv solenergi” (2020—2022) syftar till att bidra till ökad 
klimatprestanda från solceller genom att förbättra kunskapen hos marknadens aktörer. 
Det ska uppnås genom att ta fram och testa upphandlingskriterier för att styra mot 
lägre klimatpåverkan från solceller och att sammanställa en vägledning för en 
klimatoptimerad förvaltning av solcellsanläggningar. Projektet leds av Energikontoret 
Storstockholm och finansieras av Energimyndigheten. RISE som medverkar i projektet 
har nyligen publicerat rapporten om klimatpåverkan från tillverkning av olika 
solcellsmoduler [9] som är ett första steg inom projektet.  
 
Parallellt med EST-projektet avslutar RISE också projektet ”Etablering av testbädd för 
byggnadsintegrerad Solel” [10]  Genom intervjuer med nyckelpersoner ur 
aktörsgrupperna solelföretag, byggprodukttillverkare, arkitekter och fastighetsägare 
har vi kartlagt behov som en testbädd eller innovationsinfrastruktur i RISE regi kan 
möta. Resultatet som inom kort presenteras hos RISE [11] beskriver ett erbjudande 
som omfattar ledande expertis och kvalificerade testresurser inom en rad olika 
områden som alla har relevans när solceller ska fungera som byggmaterial. En 
sammanställning av olika finansieringsmöjligheter för företag som arbetar med 
innovation, test och demonstration utgör ytterligare en del av redovisningen. RISE 
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erbjuder också i samarbete med Lunds tekniska högskola ett upplägg för kvalificerade 
demonstrationsprojekt. 
 
 

10.3 Fortsatt arbete 
Det återstår att i flera pilotprojekt likt det i Åvinge undersöka konsekvenser och 
ekonomiskt utfall när de åtgärder vi föreslår ska genomföras i praktiken, för att därefter 
kanske förkasta några lösningsförslag och förhoppningsvis optimera andra. 
För att sedan kunna ta de bästa lösningarna vidare i stor skala förordar vi att de 
demonstreras i olika tillämpningar och under olika förutsättningar för att samla fler 
praktiska erfarenheter av tekniken och processen. En tillämpning som ser ut att kunna 
erbjuda särskilt goda möjligheter för innovation och replikering är det svenska 
miljonprogrammets alla tak med renoveringsbehov. Det ekonomiska utrymmet är 
förvisso mer begränsat här än i många andra byggnads/ verksamhetstyper men å andra 
sidan erbjuder programmet en väldigt stor och relativt standardiserad marknad. En 
innovationsupphandling vore därför en intressant möjlighet att undersöka vidare, med 
sikte på denna marknad. 
 
Insikter om behovet av goda exempel och demonstrationsprojekt har under projektets 
sista år lett till nya samarbeten och idéer om hur vi från RISE och delar av projekt-
gruppen ska kunna bidra till detta. Intresset från fastighetsägare har varit stort, bland 
annat för att inom ramen för sådana projekt få tillgång till en samlad expertis inom 
områden som mer kvalificerad solelprojektering, produkt- och marknads-kännedom, 
brand-, el- och fuktsäkerhet. Baserat på de erfarenheter de 7 fallstudierna har gett oss 
kan några reflexioner och rekommendationer vara befogade i detta sammanhang:  

• Bygg/ Installationsprojekten som ska följas av forskare lever alla sina egna liv 
vilket gör det till en stor utmaning att etablera ett effektivt flöde av information 
till och ifrån dem.  

• En annan utmaning vi erfarit i några projekt är den höga omsättningen på 
personal i nyckelpositioner vilket gör att följeforskningen tappar fart och ibland 
helt kan stanna upp.  

För att underlätta och öka flödet av information bör man som forskare: 
• Försäkra sig om ett tydligt och aktivt intresse från beställarens sida 
• Sträva efter att förankra intresset hos flera personer hos beställaren, i företag 

som representerar denne eller i företag som levererar tjänster eller produkter 
till projektet, beroende på vad som ska studeras. 

• Försöka vara aktiv i hela processen, till exempel genom att gå på alla relevanta 
byggmöten. 

• Försöka etablera en kommunikation som drivs från båda håll, inte bara från 
forskarsidan. 

• Försöka välja projekt som är någorlunda avgränsade till just de frågor man vill 
studera och inte omfattar många andra åtgärder. På så sätt undviker forskaren 
att drunkna i detaljer och både forskare och de som driver det projekt som 
studeras har lättare att hitta den tid som krävs för att noggrant följa processen. 

Lyckas man med detta har man också betydligt bättre förutsättningar att hantera 
överlämning när nyckelpersoner försvinner från projektet. 
 
En utmaning som lyfts i ett examensarbete från 2021 är hur vi ska åstadkomma en bra 
symbios mellan hållbarhet, funktion och form [12], något som vi bara i förbigående har 
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behandlat i detta projekt. Där poängteras bland annat byggherrarnas, i synnerhet 
offentliga beställares, ansvar för att ställa krav på gestaltad livsmiljö, men också 
politikens ansvar för att energipolitiska prioriteringar också beaktar miljömässig och 
social hållbarhet. 
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Inledning 
Den aktuella fastigheten består av tre huskroppar med totalt 148 lägenheter och 10 lokaler, 
varav en förskola. Husen är typiska miljonprogramshus, byggda år 1969–1970. Fastigheten 
är gulmärkt enligt Stockholms stads kulturhistoriska klassificering; "bebyggelse av positiv 
betydelse för stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt värde". 

När renoveringsprojektet började planeras 2016 var byggnaderna i behov av omfattande 
upprustning. Vid sidan av stambyte och lägenhetsrenovering planerades även 
värmeåtervinning med frånluftsvärmepumpar som var tänkta att placeras i nya fläktrum på 
taket. Dåvarande projektledaren Peter Arrhenius väckte idén att förse aggregaten med el från 
solceller och ”drifta en miljöåtgärd med en annan”. 

Figur 1 Fastigheten Åvinge 2 innan renovering. 

De konsulter som anlitades för solcellsrelaterade utredningar och projektering var David 
Larsson på Solkompaniet Konsult, Liam Kennedy på Kennedy AB och Mikael Ax på Elfab. 
Ansvarig arkitekt var Åsa Lundberg på Lundberg Arkitektur. Byggåtgärderna genomfördes av 
Arena Tak och solcellsinstallationen utfördes av Solkompaniet. Övriga elinstallationer 
gjordes av OAS El och styrentreprenaden utfördes av Kennedy AB. 

Vägen till beslut 
I det ursprungliga bygglovet från 2017 fanns solceller inritade på taken och de nya 
fläktrumsfasaderna på hus 1 och 3 enligt nedan. 
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Figur 2 Solceller på fläktrumsfasader och på tak framför dessa enligt ursprungligt bygglov. 

 
I november 2017 genomförde Solkompaniet Konsult en mindre förstudie för att belysa 
alternativa utformningar. Rapporten utgjordes av en PowerPoint-presentation på 13 sidor 
där sex olika alternativ presenterades och jämfördes utifrån pris och prestanda. Vid sidan av 
rapporten presenterades också en idé om en alternativ takutformning, inspirerad av det 
tidigare forskningsprojektet Miljontak, där de många små fläktrummen på hus 1 ersattes med 
en solcellsbeklädd ”limpa” längs hela taket. Detta öppnade också för en möjlighet att bygga 
på nya lägenheter. 
 

 
Figur 3 Ett av förslagen från Solkompaniet Konsult (till vänster) och en tidig arkitektskiss på ett 

utökat fläktrum (”taklimpa”). 

 
Einar Mattsson nappade på idén och tog fram handlingar för en förnyad bygglovsansökan 
där en påbyggnad skulle inrymma både fläktrum och lägenheter. Denna fick dock avslag 
(november 2018) för att den stred mot den maximala byggnadshöjden enligt områdets 
detaljplan. Denna utformning var inte helt optimerad för solceller, eftersom taket var 
uppbrutet så att vissa delar lutar mot norr och blir skuggutsatta. 
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Figur 4 Ansökt bygglov nr 2. Till vänster vy från norr. Till höger framgår att förslaget överskrider 
maximal byggnadshöjd (streckad linje).  

Arkitekten fick därefter i uppdrag att ta fram två nya förslag för intern utvärdering av Einar 
Mattsson – ett med lägenheter som kunde rymmas inom detaljplanens höjdgräns och ett som 
bara var utformat för solceller. Alternativet med lägenheter är fortsatt inte helt optimerat för 
solceller, då takytan är uppbruten och även har takhuvar på södertaket. Till slut valde 
ledningen för Einar Mattsson att gå vidare med alternativet utan lägenheter. 

Figur 5 Nytt arkitektförslag med lägenheter i två plan. Till vänster vy från norr. Till höger framgår 
att förslaget är anpassad efter maximal byggnadshöjd (streckad linje).  

Figur 6 Nytt arkitektförslag anpassat för solceller. Till vänster vy från öster. Till höger framgår att 
förslaget är anpassad efter maximal byggnadshöjd (streckad linje).  

Arbetet med att utforma en systemhandling för renoveringsprojektet pågick fram till 
december 2018. Utifrån Einar Mattssons tidigare erfarenhet att det varit krångligt att sälja 
överskottsel från solcellsanläggningar, så infördes villkoret att inget överskott skulle matas ut 
till elnätet. Som en lösning på detta föreslogs att värmepumpsanläggningen skulle förses med 
ackumulatortankar, så att överskottsenergin i stället skulle lagras som värme. 

Den planerade värmepumpslösningen med små aggregat i fläktrummen på vindarna ersattes 
av en lösning där endast värmeväxlingen placerades i fläktrummen och värmepumpcentralen 
placerades i källaren till hus 1. Detta underlättade den planerade värmelagringen i 
ackumulatortankarna, men innebar samtidigt att behovet av fastighetsel i hus 3 blev väldigt 
lågt. Detta gjorde att solcellerna på hus 3 ströks i planeringen. 

Bilaga 1 Fallstudieberättelser Sidan 3 av 36



Under våren 2019 utsågs samverkansentreprenörer för flera discipliner och därefter fortsatte 
arbetet med att utforma bygghandlingar. Solcellsentreprenör utsågs dock först senare och 
Solkompaniet Konsult var fortsatt ansvarig för att ta fram bygghandlingar. 

Bygglovsprocessen var en trång sektor som ledde till förseningar och merarbete, då flera 
parallella spår låg öppna samtidigt. När det stod klart att projektet skulle gå vidare med 
alternativet ”Miljontak” utan lägenheter planerades solcellseffekten till 100 kW, vilket 
dimensionerades utifrån varmvattenbehovet sommartid. 

I december 2019 genomfördes en klimatutvärdering som ett av pilotprojekten vid 
framtagandet av IVL:s analysverktyg Tidstegen1. Denna visade, något överraskande, att 
värmepumpinstallationen i sig medför negativ klimatpåverkan, medan solcellsinstallationen 
är positiv för klimatet. Lagringen av överskottsel i form av värme hade också en marginellt 
negativ klimatpåverkan. 

Den planerade värmelagringen i ackumulatortankar visade sig också mer komplicerad än 
väntat att integrera med värmesystemet i övrigt (fjärrvärme och värmepumpar). Därför 
valdes till slut att i stället acceptera viss utmatning av solel till elnätet. 

Under projekteringen visade det sig svårt att få plats med 100 kW solceller på det nya 
fläktrumstaket. Därför ritades även solceller in på fasaden. 

Upphandling 
Takarbetena på de olika huskropparna handlades upp som utförandeentreprenader, med 
bygghandlingarna som underlag. För hus 1 anlitades Arena Tak, som genomförde allt arbete 
med rivning av det gamla taket och fläktrummen, uppbyggnad av ny takkonstruktion samt 
montering av nytt plåttak. Dessa arbeten utfördes under i två etapper under ett flyttbart 
väderskydd. 

Även solcellsinstallationen handlades upp som en utförandeentreprenad, utifrån en teknisk 
beskrivning som i detalj specificerade antalet solcellsmoduler anpassat efter det nya 
fläktrummets tak och fasad. På fasaden föreskrevs att solcellerna skulle monteras med 70 
graders lutning, för att undvika några konflikter med rensluckor till ventilationen. 
Beskrivningen föreskrev också att solcellsmodulerna av arkitektoniska skäl skulle ha vit 
bakgrund och ofärgad aluminiumram på fasaden samt svart bakgrund och svart ram på 
taket. 

Offert inhämtades endast från Solkompaniet, som utsågs till entreprenör. Prisnivån (cirka 
10 000 kr/kW) var 25% lägre än det som uppskattats i förstudiefasen. I och med detta, och 
för att det var naturligt att gå vidare med Solkompaniet även som entreprenörer, inhämtades 
inga andra offerter. 

Genomförande 
Produktionsstart för hela renoveringsprojektet var i augusti 2019. Hela renoveringsprocessen 
försenades av att fuktskador från takläckage och även bristande väderskydd under 
renoveringen uppdagades i hus 2. 

Byggåtgärderna på taket till hus 1 påbörjades i februari 2020 och flöt på bra, tack vare 
väderskyddet. Solcellsinstallationen genomfördes i september 2020. En ändring som gjordes 

1 IVL-rapport B2373. Klimatbedömning av energilösningar i byggnader – Pilotprojekt för test av 
verktyget Tidstegen. 
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var att solcellerna på fasaden monterades vertikalt i stället för med 70 graders lutning, då 
entreprenören hade svårt att hitta godkända monteringssystem för lutande fasadmontage. 
Solcellsentreprenörens föreslagna infästning med falsklämmor på fasaden godkändes inte 
heller av Arena Tak och ersattes med skruvinfästning i regelstommen. 

Resultat 
Utförandet har i stort sett blivit som planerat. Solcellsmodulernas lutning på fasaden 
ändrades från 70 grader till 90 grader. Detta ger något lägre elproduktion, medan det 
estetiska uttrycket snarare förbättrades. 

En väsentlig avvikelse var att plåttaken utfördes i svart kulör, medan det som föreskrivits var 
att bibehålla de tidigare gråvita och ljusgröna kulörerna. Detta stred mot bygglovet vilket 
ledde till att hela taket senare behövde målas om, efter att frågan avgjorts i byggnads-
nämnden. 

En mindre avvikelse var att solcellsmodulerna på fläktrummets fasad levererades i helsvart 
utförande och inte i svartvitt enligt förfrågan. Detta har däremot inte behövt åtgärdas. 

En mindre justering gjordes också i det att hela ”limpans” läge var tvungen att flyttas cirka 20 
cm för att inrymma de ursprungliga fläktrumsväggarna (som inte stod helt i linje).  

Utmaningar längs vägen 
Bygglovsprocessen var den enskilt största utmaningen, kopplad till solcellstaket. Man kan 
konstatera att frågan om maximal byggnadshöjd är svår att påverka, men upplevelsen är att 
det kan underlätta att framhäva solcellsinstallationens klimatnytta. 

I övrigt var det en nackdel att frågan om lägenhetspåbyggnad inte utretts tidigare. Detta sågs 
som en intressant åtgärd av Einar Mattssons ledning, men ansågs för komplicerat att 
genomföra utifrån den fastslagna tidplanen. 

Likaså utreddes frågan om gruppabonnemang för elanslutningen för sent, vilket skulle ha 
kunnat öka värdet på den el som nu kommer att matas ut på elnätet. Samtidigt skulle detta 
ha krävt en omfattande ombyggnad av elanläggningen, som påverkat de boende med 
långvariga strömavbrott, så en sådan åtgärd skulle ändå ha varit svår att genomföra. 

Erfarenheter 
Den kombinerade takrenovering och solcellsinstallation som genomförts i Åvinge-projektet 
har innefattat en hög grad av komplexitet, både genom att taket fått en helt ny form och 
genom den planerade kopplingen till värmesystemet med lagring av överskottsenergi i form 
av varmvatten. Arbetet har också försvårats av att viktiga vägval gjorts sent i processen. 

Att ändra takutformningen och ersätta många små fläktrum med ett stort har fungerat bra. I 
den kalkyl som gjordes var det större fläktrummet emellertid väsentligt dyrare än alternativet 
med små fläktrum. Därmed är det svårt att motivera en sådan ombyggnad helt på ekonomisk 
grund, utan även klimatambitioner behöver vävas in. Om det varit möjligt att tillskapa ny 
uthyrbar yta skulle däremot kalkylen sett mycket bättre ut. 

Einar Mattsson kommer att genomföra flera liknande renoveringsprojekt framöver, där 
möjligheten att installera solceller kommer att utvärderas. I vissa fall kan det säkert vara 
möjligt att i samband med detta också anpassa taket för solcellerna. 
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I kommande projekt är det tydligt att eventuella takombyggnader ska med tidigt i 
bygglovshanteringen. En lärdom är också att man då ska trycka på att dessa görs för att få in 
mer solceller, i syfte att uppnå politiska miljömål. Arbete pågår också med att lägga fast en 
överordnad energistrategi vid renovering och att förankra denna hos berörda projektledare. 

Tidslinje 
2016 Nov 2017 Sommar 

2018 
Nov 
2018 

Sommar 
2019 

Aug 2019 Dec 2019 Sep 2020 

Idé Påbörjad 
utredning 

Bygglov 
sökt 

Bygglov 
avslag 

Bygglov 
ok 

Bygg-
start 

Anbuds-
förfrågan 
solceller 

Drift-
sättning 
solceller 
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Äldreboende, Göteborg 
Fastighet: Fyrväpplingen, Göteborg 
Fastighetsägare: Lokalförvaltningen Göteborgs stad 
Projektledare: Johan Gunnebo, Lokalförvaltningen (LF) 
Följeforskare: Peter Kovács, RISE 

Inledning 
I slutet av 2017 antogs lokalförvaltningens Solenergiprogram 2030. Enligt programmet ska 
alla takytor på LF:s fastigheter med god solinstrålning förses med solceller, vilket sker i 
samband med nyproduktion och takunderhåll i befintligt bestånd. Detta innebär att det varje 
år ska installeras solceller som producerar cirka 2,7 GWh el med målet att år 2030 har en 
lokal förnybar elproduktion om 35 GWh. Satsningen är ett led i Göteborgs Stads arbete att 
uppnå målet att år 2050 ha hållbara och rättvisa nivåer av klimatpåverkande utsläpp och 
genomföra Klimatstrategiskt program för Göteborg. LF har också fått i uppdrag från 
politikerna att bidra med efterfrågan när det gäller nya innovationer inom solcellsområdet 
med till exempel tak- och fasadintegration av solceller samt batterilager. 

Fyrväpplingen valdes ut av LF:s solenergiansvarige som ett lämpligt projekt att studera i 
EST-projektet men från början var det bara tänkt att lägga ny papp på det gamla taket. LF 
har haft en hel del problem med platta tak avseende läckage så att få ett mer lutande tak hade 
varit önskvärt. Dessutom har LF tagit ett beslut om att inte använda sig av papptak generellt 
men det slutar ändå ofta där vid nybyggnation på grund av de lägre investeringskostnaderna. 

Mål för projektet: 
• Att renovera taket på den gamla delen
• Att undersöka möjligheterna med att kombinera renoveringen med en

solcellsinstallation
• Att undersöka om en integrerad solcellslösning gick att realisera till ett

överkomligt pris
• Att vara med och driva utvecklingen inom byggnadsintegrerad solel genom att

demonstrera en anläggning som ett gott exempel

Renoveringen omfattade även tegelfasaden på den nyare delen av boendet vilken bedömdes 
ha högre prioritet. Takrenoveringen sköts fram ett år för att möjliggöra en mer grundlig 
förstudie kring de alternativ som presenterades inom EST. Dessa jämfördes med det som 
annars kunde varit aktuellt - Byte av takpapp på den gamla delen (utan solceller) och ett 
konventionellt utanpåliggande montage av solceller på den nya delen utan att göra något åt 
hindrande installationsdetaljer som avluftningar och ventilationshuvar. 

Förstudien genomfördes i huvudsak av en av de två konsulter som LF handlat upp i samband 
med att en ambitiös och långsiktig satsning på solceller inleddes 2018. LF:s utredningar/ roll 
i förstudien: Projektledare har övergripande koll på projektet med stöd från sakkunniga och 
tar beslut om insatser under resans gång. Förvaltarchef tar till sist beslut om ifall projektet 
ska genomföras eller inte. 
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Anlitade konsulter: 
• Cowi – Medverkat i val av objekt/ lämpligt case för EST, förprojektering,

fördjupningar kring bl.a. takets bärförmåga. Tog fram flera olika alternativ på
integrerade solceller och traditionellt utanpåliggande och vad som krävdes för takets
utformning i övrigt. Förutom takets bärighet gjorde också en undersökning av
byggnadens bärande delar för att se att de höll för en ökad taklast, vilket man kunde
konstatera att de gjorde. Beräkningar för de olika alternativens kostnader, el-
produktion, överskott.

• Norconsult – Medverkat i diskussioner kring alternativa takutformningar och
materialval på anslutande fasad, skissat ett antal alternativ på tak/ fasadutformning.

• White – På uppdrag av LF gjorde en kalkylator från White en kalkyl på vad den nya
takutformningen skulle kosta. (exkl. solceller).

Kort beskrivning av fastigheten 
Fyrväpplingens äldreboende består av en nyare byggnad, byggd 2002, där renoveringsbehov 
gäller för en tegelfasad, och en äldre byggnad, byggd 1967, där ett låglutande papptak på 
råspont behöver renoveras. En omfattande renovering gjordes på 90-talet. El-användningen 
uppgår till cirka 280 MWh per år. Solcellsinstallation diskuteras på båda byggnaderna men 
möjligheterna för en takintegrerad lösning beaktas bara för taket på den äldre byggnaden. 

Byggnaden är fjärrvärmeansluten och har FTX-ventilation samt F-ventilation från vissa 
delar. 

Figur 1 Taket till den äldre delen av äldreboendet med många utspridda avloppsluftningar. 
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Vägen till beslut 
1. Presentation av idé till förvaltaren (2018-10-26).
LF (Christian EK) och COWI (Ulrik Pettersson) presenterar för förvaltaren att LF deltar i
EST-projektet och i och med att taktäckningen på fyrväpplingen skall bytas ut så vill LF
undersöka möjligheterna till en "optimerad renovering av taket med solceller". Enligt
förvaltaren finns en budget för takomläggningen på 200 kkr för 2019 men kommer nog att
skjutas upp pga resursbrist hos LF. Så det bestäms att takrenoveringen skall skjutas upp till
2020 för att kunna genomför en förstudie om en renovering med solceller.

2. Ett platsbesök genomförs 2019-02-20 för att se förutsättningarna på plats och före detta
har ritningar etc tagit fram.

3. Ett första förslag till konfiguration tas fram för solceller för den gamla delen. En
undersökning om bärigheten tydliggör att takets bärighet inte kommer att tåla en ökad last
och att nuvarande snölastkrav inte heller uppfylls. Dock så kommer det bärande väggarna att
hålla trots några gamla "synder" invändigt. Det står också klart att genomföringarna på taken
är omfattande och det går inte att komma ifrån dem (läs dra ihop dem på vinden) så länge
utrymmet på vinden är så lågt. detta kan sammanfattas i några utmaningar för projektet:
- Bärigheten på taket
- Kraven i detaljplanen (pulpettak 5-8 grader och högsta bygghöjd)
- Åtkomst på taket (t.e.x. hängrännor, kvarvarande fläktar och huvar)
- Takgenomföringar
- Norra takets lutning mot norr
- Anslutningen av norra och västra delen om taklutningen görs om.

Efter detta tas några förslag fram av arkitekten för att kunna möta dessa utmaningar. Dessa 
redovisas för projektgruppen som fastnar för ett förslag med en ny taklutning där norra taket 
även lutar mot söder.  

Figur 2 Arkitektförslaget på ny takutformning för att skapa ett tak för minskat underhåll och klart 
förbättrade möjligheter för en effektiv solcellsinstallation. 

Med utgångspunkt från detta förslag tas 4 olika förslag fram som presenteras med ett s.k. 
Nollalternativ. (Beskrivet i en följande powerpoint). Under tiden har detta presenterats för 
LF vid några tillfällen under projektmöten. Kalkylatorn ha tagit fram en kostnad för 
takombyggnaden och COWI har med hjälp av leverantörer tagit fram kostnader, effekt, el-
produktion för solcellsanläggningen. 
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4. En presentation av de olika alternativen hålls för LF 2020-02-18 
 
5. LF beslutar att inte gå vidare med ombyggnaden då den blir för dyr helt enkelt. 
 
 
Exempel på frågor som diskuterats under resans gång: 
 
Stor yta mycket vatten som ska tas omhand men ok. Vi avvaktar med att titta på kostnader 
för detta, tex stenkista, anslutning till avlopp etc. Cowi uppskattar kostnad 50-100 kkr. 
Kalkylen i övrigt tenderar dra iväg. 
 
Avluftare ut genom fasaden är enligt Cowi ok. Förslag på att slå ihop flera vilket kan vara 
problematiskt om de är kombinerade med fettavskiljare.   
 
14 grader är minsta godkända lutning för många BIPV-tak. 
 
Juni -19: Beslutet är att bygga ett estetiskt integrerat tak, inte äkta BIPV, såvitt inte lösningen 
med kiselceller integrerade i falsad plåt visar sig riktigt kostnadseffektiv. Räddningstjänsten 
har flaggat farhågor för att man får svårt att upptäcka snyggt integrerade solceller som i 
denna lösning. 
 
Någon menar att de nya snölastkraven gör att det aldrig blir några solelprojekt på dessa 
byggnader. Ingen har orkat ge sig på en diskussion om dispenser från de nya kraven som 
man ju de facto inte tar hänsyn till i 95% av takrenoveringar/ takunderhåll. Hus byggda 
”förra årtusendet” klarar 50 kg/m2….nya regelverket (2006) säger 100 kg/m2. 
Takförstärkningar kan kräva att nuvarande tätskiktet måste öppnas upp, vilket i sin tur kan 
göra att man måste ha ett kostsamt väderskydd över taket. På villor och hus med mycket 
bärande innerväggar eller där isoleringen bestämt tjocklek på balkar är det lättare att komma 
runt de nya kraven.  
 
Taksäkerhetsguiden refererar till Boverket och menar att Boverket ser solceller som ett fast 
arbetsställe. 
 

Upphandling 
Skisser från Norconsult skickades till Lindab, Midsummer och Roofit. Dessa kom in med 
förslag på integrerade lösningar. Utifrån ramavtalspriserna för LF solcellsentreprenörer tog 
COWI fram ett förslag med vanliga utanpåliggande solceller.  
 
Detta var alltså ingen egentlig förfrågan utan mer en kostnadsindikation som underlag för 
beslut om ifall detta skulle vara ekonomiskt försvarbart. De hade egentligen inte mer att gå 
på än hur taket skulle se ut i framtiden och att så mycket som möjligt av taket skulle täckas 
med solceller. Pris som totalentreprenad med elinstallation. 
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Resultat 
Förstudien utvecklades i mångt och mycket efter hur rådande omständigheter förändrades 
och ett flertal alternativa lösningar undersöktes. Resultatet kunde därför inte förutses och 
beslutet att inte genomföra projektet kom sig i första hand av de höga kostnader som en 
takombyggnad skulle innebära. Man valde alltså i stället att genomföra ett enkelt 
underhållsarbete med ny takpapp. Fallstudien har dock, som ett resultat av en grundlig 
förstudie, bidragit med en hel del erfarenheter till EST-projektet. 

Utmaningar längs vägen 
LF:s ansvarige kunde efter ett möte med stadsbyggnadskontoret konstatera att det fanns 
möjlighet att frångå vissa begränsningar i detaljplanen och att de inte såg några problem med 
arkitektens förslag, men en ansökan om bygglov måste givetvis in. 

Erfarenheter 
Förstudien för Fyrväpplingen innehöll många utmaningar som en takrenovering kan 
innebära. Att det sedan blev för dyrt idag betyder inte att det är för dyrt imorgon med högre 
elpriser, ytterligare problem med platta tak och papp samt bättre och billigare integrerade 
system. Det är svårt att värdera nyttan med ett mer beständigt tak med få takgenomföringar 
och hög bärighet. 

Andra erfarenheter: 
• Projektet har haft en professionell utförargrupp som besuttit den kompetens som

krävs för att kunna få upp alla frågor på bordet ”tidigt” eller i alla fall i tid.
• Det har tagit tid och kostat att bena ut alla frågor och tiden och pengarna har funnits,

vilket den normalt inte gör.
• EST har bidragit med koll på vad marknaden har att erbjuda och att flera aktörer

faktiskt har presenterat sina erbjudanden.

Sammanfattning 
Lokalförvaltningen (LF) i Göteborg förvaltar äldreboendet Fyrväpplingen som består av två 
delar där papptaket på den äldre delen, se figur, var i behov av renovering. Alternativa 
möjligheter som diskuterades var dels en omläggning av papptaket och möjligheten att trots 
alla störande avluftningar m.m. som bryter upp takytan få till en snygg och effektiv 
solcellsanläggning. En väg fram kunde då vara ett förhöjt montage, se avsnitt 5.5, en annan 
att kapa ner avluftningarna för att få in dem inom det utrymme under panelerna som ett 
konventionellt solcellsmontage kan ge. Eftersom LF hade dåliga erfarenheter av papptak ville 
man gärna testa vad EST-projektets förslag på en för solceller ändamålsenlig ombyggnad av 
taket skulle innebära. 

Exempel på frågeställningar och insikter som detta ledde fram till: 
• Nya snölastkrav behöver normalt tillämpas vid en ombyggnad och en grundlig

utredning om laster visade på behov av förstärkningar av takkonstruktionen men inte
av bärande väggar

• Samtidigt ifrågasattes kravet på förstärkningar vid ombyggnad eftersom det avsevärt
kan fördyra en solcellsinvestering. Den stora merparten av takrenoveringar ses inte
som ombyggnad och då krävs inga förstärkningar. På en byggnad med tegeltak kan
exempelvis en integrerad solcellslösning som ersätter betongtakpannor minska takets
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vikt men ändå ge upphov till ett krav på takförstärkning om den definieras som en 
ombyggnad 

• Ändrad orientering på takfallet kan dra med sig åtgärder för dagvattenhantering

Vid en workshop där EST-projektet i juni 2019 bjöd in leverantörer av takintegrerade 
solcellslösningar konstaterades att mycket hänt på området på ett par år då inte mindre än 
sju produkter inom tre olika kategorier visades upp. Lokalförvaltningen och deras konsult tog 
tillfället i akt för att undersöka en lösning lämpad för en ombyggnad av Fyrväpplingens tak 
och tog in budgetofferter på två olika falsade plåttak med integrerade solceller, en med 
tunnfilm och en med kristallint kisel samt en lösning baserad på en flexibel polymertäckning 
med integrerade tunnfilmssolceller.  

Summerade resultat 
• Slutpriset på ombyggnad av taket med solceller blev, oavsett om cellerna integrerats

eller monterats på traditionellt sätt alltför högt på grund av den omfattande
ombyggnaden. Man valde i stället en enkel omläggning av pappen och att enbart lägga
solceller på ett intilliggande falsat plåttak.

• Ambitionen att testa lösningar i framkant inom ramen för ett pågående stort
investeringsprogram i Göteborgs stad kvarstår och projektet har bidragit med ny
kunskap. 1

• Otydlighet från flera leverantörer beträffande bland annat prissättning vid nämnda
workshop och förfrågan från LF skickar signaler om att byggnadsintegration
fortfarande är en omogen bransch som behöver ”komma ut” om marknaden ska växa.
Under de gångna två åren har dock branschen fortsatt att utvecklas och responsen
skulle sannolikt blivit en annan i dag.

• Plåttak med integrerade tunnfilmssolceller blev enligt budgetofferter 30-50% dyrare
per installerad Watt än utanpåliggande kiselsolceller. De ger dessutom ett lägre
energiutbyte på samma yta på grund av den lägre effektiviteten /
omvandlingsverkningsgraden.

Tidslinje 
Okt 
2018 

Feb 2019 Feb 2020 

Idé Påbörjad 
utredning 

Beslut om att inte 
gå vidare med 
solceller 

1 Lokalförvaltningen i Göteborg arbetar med ett ambitiöst investeringsprogram för solceller fram till 
2030 och har prisats för en effektiv upphandlings- och genomförandeprocess, se 
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/tekniska-krav-och-anvisningar-for-dig-som-bygger-
lokaler-at-goteborgs-stad/solceller  
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Nuvarande byggnad
FYRVÄPPLINGENS ÄLDREBOENDE

2019-10-27 | GO TO HEADER/FOOTER TO CHANGE TEXT1
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Utmaningar inför BIPV
Gamla delen

FYRVÄPPLINGENS ÄLDREBOENDE

2019-10-27 | GO TO HEADER/FOOTER TO CHANGE TEXT2
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Noll-alternativet
FYRVÄPPLINGENS ÄLDREBOENDE

2019-10-27 | GO TO HEADER/FOOTER TO CHANGE TEXT3

─ Solceller ~700 kkr (46 MWh/år)
─ Takomläggning 735 kkr
─ Total investering 1 600 kkr (inkl. Byggherrekostnader)
─ Nuvärde -420 kkr

Taklutning 5° mot 
sydväst

Plats för cirka 55 
kW solceller

Taklutning 3° mot 
nordväst
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Takomläggning
För alternativ 1-4

FYRVÄPPLINGENS ÄLDREBOENDE

2019-10-27 | GO TO HEADER/FOOTER TO CHANGE TEXT4

─ Förstärka takets bärighet för solceeller och gällande 
snölastkrav

─ Få bort takhuvar och avluftare
─ Bättre orientering för solcellerna
─ Högre taklutning för bättre avrinning

Vy från syd-öst

Vy från nord-väst
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ALTERNATIV 1 –
TAKOMBYGGNAD + VANLIGA 
KISELSOLCELLER (BAPV)

ALTERNATIV 2: 
TAKOMBYGGNAD + VANLIGA 
KISELSOLCELLER (BAPV) NYA 
DELEN OCH TAKPLÅT MED 
TUNNFILM (BIPV) GAMLA 
DELEN

ALTERNATIV 3: 
TAKOMBYGGNAD + VANLIGA 
KISELSOLCELLER (BAPV) NYA 
DELEN OCH TAKPLÅT MED 
KISEL (BIPV) GAMLA DELEN

ALTERNATIV 4: SAMMA SOM 
ALTERNATIV 2 MEN MED 
ANNAN LEVERANTÖR OCH 
MER EFFEKT

Effekt: 140 kW

Kostnad: 4,5 MSEK

Nuvärde: -2,0 MSEK

Effekt: 90 kW

Kostnad: 4,3 MSEK

Nuvärde: -2,0 MSEK

Effekt: 142 kW

Kostnad: 6,2 MSEK

Nuvärde: -3,2 MSEK

Effekt: 121 kW

Kostnad: 5,0 MSEK

Nuvärde: -2,2 MSEK

2019-10-27 | GO TO HEADER/FOOTER TO CHANGE TEXT5
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Resultat och analys
FYRVÄPPLINGENS ÄLDREBOENDE
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Hyreshus i allmännyttan, Göteborg 

Fastighetsägare: Gårdstensbostäder 
Projektledare: Mårtensson & Håkanson AB (Kjell Johansson, Beställarrepresentant) 
Följeforskare: Jan-Olof Dalenbäck 

Inledning 
Gårdstensbostäder AB är en erfaren 
beställare som med stöd av en erfaren 
konsult/ byggprojektledare under lång tid 
genomfört solenergiinvesteringar och 
skaffat erfarenhet av olika upphandlings- 
och entreprenadformer. Fastigheten på 
Timjans/ Saffransgatan var i behov av en 
enklare takrenovering och för att kunna 
genomföra en installation av 
utanpåliggande solceller krävdes en 
förstärkning av de tak som var aktuella för 
solceller. En ekonomisk dimensionering 
av solcellsanläggningen landade i att 
endast södersidan av taket på vartannat 
hus belades med solceller. Enkla 
förstärkningar räckte för att säkerställa 
takens bärkraft och därmed kunde 
entreprenadföretaget som installerade 
solcellerna även ta ansvar för hela 
projektet i en totalentreprenad enligt 
ABT06.    

Kort beskrivning av 
fastigheten
Timjans- och Saffransgatan i norra Gårdsten är ett miljonprogramsområde med 
trevåningshus byggda 1970 där taken på 80-talet byggts om från platta till uppstolpade 
plåttak i aluminium. Under taket finns en tilläggsisolerad kallvind med ståhöjd i nock. Taken 
var nu i behov av renovering samtidigt som man övervägde en solcellsinvestering. Både 
takrenoveringen och solcellsinstallationen var förhållandevis enkel då befintliga tak var 
"rena" och endast mindre förstärkningar krävdes. Husen värms med fjärrvärme och 
ventileras med enkel frånluftsventilation. Husen har sedan lång tid IMD på el, vatten och 
värme. El ingår i hyran med en fast kostnad per år. Lägenheterna mäts individuellt och 
mellanskillnaden mot det som ingår i hyran debiteras alternativt krediteras hyresgästen 
månadsvis. Elpriset motsvarar bolagets inköpspris plus ett administrativt påslag enligt 
överenskommelse med hyresgästföreningen.  

Figur 1 Fastigheten på Timjansgatan och Saffransgatan 
i Norra Gårdsten består av 16 trevåningshus 
byggda 1970 
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Vägen till beslut 
En enkel förstudie avseende antal anläggningar och storlek på desamma gjordes 2016-2017. 
Förutsättningarna var ett dåligt läckande uppstolpat tak med aluminiumplåt som uppfördes 
på 80-talet.  Frågan var om det behövdes nytt tak eller underhåll/reparation av det befintliga 
taket. Beslut togs om att lägga solceller på ena sidan av taket på vartannat hus som då delade 
elcentral med ett hus utan solceller.  Anläggningens storlek bestämdes av målet att 
egenanvändningen skulle vara hög och överskottet litet.  Att inte fler takytor belades med 
solceller är en naturlig följd av dagens regelverk och en företagsekonomisk optimering av 
anläggningen där man i Gårdsten siktade på en överproduktion inom maximalt 5-10 procent. 
Beslutet om att investera i solceller villkorades av moderbolaget Framtidenkoncernen mot att 
Gårdstensbostäder beviljades det statliga investeringsstödet. Beslut om takförstärkningar i 
stället för en mer genomgripande renovering motiverades av att det gav en väsentligt lägre 
kostnad än nya tak. 

Upphandling 
Ett förfrågningsunderlag togs fram av en inhyrd erfaren projektledare i samarbete med 
arkitekt (bygglov, ritningar), byggkonsult och elkonsult (del i FFU) 
Arbetet med solcellerna omfattade totalt 8 tak och 7 av dessa, inklusive förstärkningsarbeten 
tilldelades först efter att arbetena på det första taket var avslutade och godkända. Fyra 
offerter kom in.  

Genomförande 
När väl tvisten kring tilldelningsbeslutet retts ut, se upphandling, så flöt arbetet på bra. 

Figur 2 En stor vinst i samordnad takrenovering och solcellsinstallation ligger i att man slipper 
dubbla kostnader för byggnadsställning och slipper störa de boende vid två olika tillfällen 

Utmaningar längs vägen 
På grund av att minst en av anbudsgivarna missförstått förfrågningsunderlaget och arbetets 
omfattning så att man endast lämnat anbud på solcellsinstallation så överklagades 
tilldelningsbeslutet. Arbetet försenades på grund av detta med minst sex månader. 
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Slutbesiktningen och den därmed sammankopplade optionen gällande installationer på 
ytterligare sju hus fördröjdes på grund av leveransproblem för taksäkerhetsutrustningen.  
 

Resultat och erfarenheter 
 

• Projektet har, tillsammans med tidigare solcellsprojekt i Gårdsten bidragit med 
erfarenheter från LOU-upphandling och olika sätt att organisera entreprenaden1. 

• Den stora förtjänsten med att 
kombinera takrenovering och 
solcellsinstallation på höga 
byggnader är minskade 
ställningskostnader vilket kan utgöra 
en avsevärd andel av kostnaden för 
en solcellsanläggning 

• Genom att man här redan vid 
nybyggnation samlat alla utvändiga 
installationer vid nock kunde man 
utan stora ingrepp få på plats en 
effektiv och estetiskt sett ok 
solcellsanläggning. 

• Sedan tidigare fanns ett gemensamt 
elabonnemang med undermätning av 
lägenheternas elanvändning vilket 
utan ytterligare åtgärder 
möjliggjorde en större anläggning med bibehållen god ekonomi än om lägenheterna 
haft egna abonnemang. El ingår i hyran och lägenheterna mäts individuellt. 
Mellanskillnaden mot det som ingår i hyran debiteras alternativt krediteras 
hyresgästen månadsvis till självkostnad plus administrativt påslag enligt en 
överenskommelse med hyresgästföreningen 

• Området har elcentraler i varannan byggnad. Anläggningarna har dimensionerats för 
ett rimligt lågt överskott med en anläggning per elcentral vilket stämmer bra med 
södervänd takarea. Att inte fler takytor belades med solceller är en naturlig följd av 
dagens regelverk och en företagsekonomisk optimering av anläggningen där man i 
Gårdsten siktade på en överproduktion inom maximalt 5-10 procent. 

• En anbudsförfrågan som omfattade både en relativt enkel takförstärkning och 
solcellsinstallation fungerade i detta fall bra. Ett etablerat entreprenadföretag med 
erfarenhet av solcellsinstallation ansvarade för en totalentreprenad (TE), med tre 
underentreprenörer för el, bygg och ställningsbygge. En option på ytterligare sju 
takinstallationer löstes ut efter att den första installationen godkänts. 

 

Tidslinje 
 

2016 2017 2018 2018 2019 Vår  
2019 

Sommar 
2020 

Idé Påbörjad 
utredning 

Bygglov 
sökt/ok 

Anbuds-
förfrågan 
ut 

Kontrakt Byggstart Drift-
sättning 

 

1 1 Läs mer om upphandling av kombinerad takrenovering och solcellsinstallation i Husbyggaren 2020-04 

Figur 3 Stora takytor utan några störande 
installationer möjliggjorde en estetiskt 
ok och effektiv installation 
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Hyreshus i allmännyttan, Borås 
Fastighet: Tolvskillingen 2, Borås 
Fastighetsägare: AB Bostäder i Borås 
Projektledare: Josefine Norresjö och Emil Bergqvist, AB Bostäder 
Följeforskare: Peter Kovács, Rise och David Larsson, Solkompaniet Konsult/Solisten 

Inledning 
Husen var 2017 i behov av en omfattande renovering av ventilationssystemet som blivit 
otillräckligt i samband med att byggnaden energieffektiviserats och därmed blivit tätare. AB 
Bostäders Josefine Norresjö kontaktades under våren 2018 av RISE med en intresseförfrågan 
om att medverka i ett forskningsprojekt med fokus på takrenovering och solcellsinstallation. 
AB Bostäder föreslog då att förstudien inför ventilationsrenoveringen även skulle inbegripa 
möjliga lösningar för en solcellsinstallation. Tidiga tankar kring renoveringen förutsåg nytt 
tak, tilläggsisolering, dragning av kanalsystem för ny ventilation, alternativt fläktrum.  

Solcellsinstallationen sågs inte som en självklar del av 
takrenoveringen utan förväntades konkurrera med andra 
möjliga investeringar i förstudien. Intresse fanns för att 
använda en prefabricerad soltakslösning om en 
meromfattande takrenovering skulle bli aktuell. Det fanns 
också funderingar kring värmelagring i ackumulatortankar 
kombinerat med frånluftsvärmepumpar som ett sätt att öka 
underlaget för egenanvänd solel.   

AB Bostäder har ramavtal med arkitekt, el, bygg och styr, 
ventilation och värme, men inget inom sol. Merparten av 
tidigare solcellsprojekteringar- och installationer har utförts 
av företaget Gridcon i samband med nyproduktion men 
också i en totalrenovering på Tunnlandsgatan som även 
omfattade påbyggnad av två våningsplan. 

Värme- och ventilationsutredningen gjordes av Afry, skisser 
på alternativa takutformningar togs fram av Krook & Tjäder 
Arkitekter och för solcellsutredningen ansvarade 
Solkompaniet Konsult.  

Kort beskrivning av fastigheten 
Fastigheten Tolvskillingen 2, byggd 1968, består av sex huskroppar med trevåningshus där 
varje gård har en gemensam fjärrvärmeanslutning och ett elabonnemang för driftel. Varje 
lägenhet har sitt eget el-abonnemang. Husen har självdragsventilation. Tidigare renoveringar 
av fastigheten har utförts, 2007: omläggning av papptak (Pulpettak med 8 graders lutning 
och spridda ventilations- och avluftningsinstallationer. Ingen vind), 2008: Ny fasad, 2014: 
fönsterbyte, badrumsrenovering, ny el i lägenheterna. 

Figur 1  Översikt av 
fastigheten med två gårdar à 3 
byggnader. Nederst en vy över 
de befintliga fasaderna. 
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Vägen till beslut 
I inledningen av förstudien växte insikten om att en genomgripande renovering av 
ventilationssystemet, beroende på valet av nytt system, kan få olika inverkan på 
takutformningen och/eller på förekomsten av installationer på taket. Detta kan i sin tur 
påverka förutsättningarna för en solcellsinstallation. 

Figur 2 Takens utformning idag (till vänster) och en tidig gestaltning. 
(Källa: Krook & Tjäder) 

Solkompaniet Konsult gjorde en solcellsutredning i två etapper. I den första jämfördes 
solcellspotentialen vid olika principer för anläggningens utformning. Där konstaterades att 
vid ett traditionellt montage mellan de befintliga objekten på taket är den sammanlagda 
potentialen på de sex byggnaderna cirka 120 kW (100 MWh per år), vilket skulle kunna öka 
till hela 720 kW (570 MWh per år) med ett upphöjt montage av solceller i form av ett ”glest 
terrasstak”. Även ett medelalternativ presenterades, med upphöjt montage av solceller 
mellan de befintliga takobjekten. Detta hade potentialen 270 kW (210 MWh per år). 

Figur 3 Tre principer för solcellsmontaget; traditionellt med ballast, heltäckande ”terrasstak” och 
upphöjt montage mellan befintliga takobjekt. (Källa: Solkompaniet Konsult) 

I konsultutredningens andra etapp gjordes en analys av hur solelöverskottet skulle påverkas 
utifrån flera olika faktorer: 

• Ventilationslösning (frånluft eller FTX)
• Elabonnemang (separata abonnemang eller kollektivt abonnemang)
• Batterilager (med eller utan stort batterilager)
• Elbilsladdning (med eller utan 10 elbilsparkeringar, norra gården)
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Resultaten från den analysen visade främst att överskottsproduktionen från solcellerna kan 
minska markant med ett kollektivt elabonnemang (cirka 50% med 100 kW solceller per 
gård).  Motsvarande minskning av överproduktionen genom att införa FTX-ventilation är 10-
20%. 
 
Med ett stort batterilager (cirka 300 kWh per gård) är det möjligt att få ner överskotts-
produktionen under 5% – om detta kombineras med ett kollektivt elabonnemang. Om 
solelen däremot endast används för fastighetsel är elbehovet på natten inte tillräckligt för att 
tömma så stora batterier. Då ligger potentialen för minskad överproduktion i spannen 10-
50% (med cirka 100 kWh batterikapacitet per gård). 
 
Den norra gården har ingen tvättstuga och det är därför svårare att hantera överskottet där 
om man inte inför kollektivt elabonnemang. Genom att ansluta 10 elbilsplatser till den norra 
gården blir förutsättningarana mer jämbördiga med den södra gården. (Då elbilsladdningen 
främst antogs användas nattetid analyserades denna endast i kombination med batterilager.)  
 

 
Figur 4 Andelen överskottsproduktion av den totala solelproduktionen på årsbasis. 

Några av beräkningsresultaten från överskottsanalysen. (Källa: Solkompaniet Konsult) 

 
I ventilationsutredningen jämfördes enkel frånluftsventilation, frånluftsvärmepump och FTX 
under antagande att man bibehåller fjärrvärmeanslutningen. Jämförelsen ledde fram till 
valet av enkel frånluftsventilation utan värmeåtervinning. Avgörande argument som ledde 
fram till detta var ”dålig ekonomi” i konkurrerande lösningar som ett resultat av dåliga 
praktiska förutsättningar. Den viktigaste aspekten kring valet av system i relation till 
solcellsinstallationen är hur det påverkar behovet av driftel till fastigheten och därmed 
egenanvändningen av producerad solel. Valet påverkar också behovet av åtgärder på taket 
och därmed förutsättningarna för en effektiv och estetiskt ok solcellsinstallation i olika hög 
grad vilket framgår av följande tabell.  
 

 Enkel 
frånluftsventilation 

FTX Frånlufts- 
värmepump 

Inverkan på 
elbehovet som kan 
täckas av 
solcellsanläggningen 

Liten Större Störst 

Inverkan på takets 
förutsättningar för en 
solcellsinstallation 

Fläktar installeras på 
taket, på toppen av 
befintliga huvar. 

Cirka 2,2 m 
takhöjd krävs i 
fläktrum.  

Cirka 2,2 m 
takhöjd krävs i 
fläktrum. 

Klimatnytta Medel Medel Låg 
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Ska man lägga samman flera (3-4) trapphus till en fläkt blir det problem med rensbarheten.  
Rensningsmöjlighet kräver låda på tak, dock inte om man sätter in kolfilterfläktar. En F-fläkt 
per trapphus kan placeras direkt på taket vilket kräver att man river upp taket. Fläkten 
behöver extra kapacitet för brand genom att flera lägenheters kanaler är dragna samman i ett 
aggregat.  
 
Tveksamt att utnyttja S-kanaler för både F o T-ventilation. Erfarenhet är att re-lining (som 
kan behöva vara brandskyddsklassad) har varit den största kostnaden när man gör om ett S-
system. 
 
Diskuterat förenklad FX-lösning med små F-VP som inte värmer VV utan bara levererar 
värme till byggnaden under uppvärmningssäsongen. Fjärrvärmen är ändå så billig på 
sommaren så där finns ingen besparing att göra. Skulle vara möjligt att dra samman 
ventilationen i var byggnad till en VP som spetsar inkommande värme, eller växla till vätska 
som dras till en frånluftsvärmepump i fjärrvärmecentralen, eller ha en liten VP per trapphus 
som spetsar. Sparar enligt expert lika mycket värme som ett FTX-aggregat men kan bli en 
betydligt enklare lösning. Dessutom ett garanterat undertryck i byggnaden vilket är 
gynnsamt ur fuktsynpunkt, dock inte lika bra inomhuskomfort som med FTX.  

AB Bostäder undersökte förutsättningarna för att samla lägenhetsabonnemangen för el till 
ett kollektivt abonnemang. Nuvarande upplägg är ett gemensamt fastighetsabonnemang för 
tre hus gemensamt och att varje lägenhet har eget elabonnemang. Man fick positiv respons 
efter inledande kontakter med hyresgästföreningen i syfte att förstå förutsättningarna för att 
få med samtliga hyresgäster i en övergång från lägenhetsvisa abonnemang till ett kollektivt. 
Åtgärden är dock inte intressant om en solcellsanläggning inte kommer till stånd och även 
om det skulle bli aktuellt med solceller kan åtgärden visa sig överflödig. Energimarknads-
inspektionen har nämligen presenterat ett förslag som går ut på att tillåta en extra elmätare 
för hela huset som underlag för energiskatt1, vilket skulle innebära att all solel som används i 
ett flerbostadshus energiskattemässigt betraktas som egenanvänd, även utan ett kollektivt 
elabonnemang. 
 
Valet av hårdvara när man tidigare infört IMD har varit upp till huvudentreprenören och 
varierat mellan olika fastigheter. AB Bostäder har anlitat Keylinx och INU som kopplar upp 
systemet och ombesörjer dataöverföringen.   
 
Möjligheter kring tillbyggnad av nya våningsplan lyftes från EST-projektets sida eftersom det 
antas kunna medföra bättre förutsättningar för solcellsinstallation jämfört med en 
takrenovering. AB Bostäder såg det som potentiellt intressant och undersökte 
förutsättningarna som dock visade att detaljplanen inte medgav någon större ökning av 
byggnadshöjden.  
 

Tidslinje 
Vår 
2018 

Höst 
2019 

2020 

Idé Påbörjad 
utredning 
solceller 

Beslut om att 
inte gå vidare 
med solceller 

 

1 Ei R2020:02, Ren energi inom EU - Ett genomförande av fem rättsakter 

Bilaga 1 Fallstudieberättelser Sidan 26 av 36



Bostadsrättsförening, Göteborg 
Fastighet: Kärra 43/55 
Fastighetsägare: BRF Göteborgshus 38 
Projektledare: Daniel Sartiala och Filippa Bengtsdotter, Riksbyggen 
Följeforskare: Peter Kovács, RISE 

Inledning 
Idén att kombinera takrenovering och solceller grundar sig i att föreningen hade ett 
underhållsbehov av taken inom en 5–10 årsperiod från 2012 då det fastställdes. Något år 
senare genomförde Riksbyggen en inspirationsföreläsning avseende solceller då BRF 
Göteborgshus 38s styrelse medverkade. En styrelsemedlem hade ett stort intresse i frågan 
och drev den vidare tillsammans med ett arbetsutskott från styrelsen. Förstudie gällande 
installation av solceller genomfördes 2017 och 2018 fick föreningen beviljat investeringsstöd 
för installationen.  

Målen för projektet var att få välfungerade tak som står sig över tid, anpassade efter dagens 
gällande krav, samt att kombinera detta med att bygga en solcellsanläggning som kunde 
bidra med både miljömässig och ekonomisk nytta.  

Renoveringen omfattade endast takrenovering och solcellsinstallation. Riksbyggen tog tidigt 
in konsulter för att genomföra utredningar och förstudier.  

Kort beskrivning av fastigheten 
Bostadsrättsföreningen Göteborgshus 38 omfattar 16 huskroppar med totalt 14 000 m2 tak 
och en stor variation i byggnadshöjder. Området är byggt 1975 och husen fick nya tak-
uppstolpade sadeltak med TRP-plåt i åtta graders lutning 1982. Föreningen började redan 
2017 att undersöka möjligheten att investera i solcellsanläggningar. Renovering av 
byggnadernas tak började också bli akut efter allt oftare förekommande läckage och 
flagnande ytskikt på plåttaken. Inledande undersökningar av taken visade på fuktskador i 
takstolarna och man beslutade därför att bygga helt nya sadeltak på vindsbjälklaget. 

Föreningen hade åtta elabonnemang totalt. Lägenheternas elanvändning ingår tillsammans 
med driftelen i kollektiva abonnemang vilket gav goda förutsättningar för en hög egen-
användning av producerad solel. Debiteringen av hushållsel ingår i avgiften. Enligt Riks-
byggen är lägenheternas elanvändning 20-30% högre än normalt, men ett förslag om att 
införa IMD avfärdades av styrelsen. Taken erbjöd bra installationstekniska förutsättningar. 
Några fläktar behövde flyttas, men inte på grund av solcellerna. 

Vägen till beslut 
• Besiktning av takytor och konstruktion genomfördes på styrelsens initiativ av WSP år

2012.
• MEMAB tog 2017 fram en förstudie gällande förutsättningarna för föreningen att

installera solceller och en bidragsansökan lämnades in.
• ELU tog fram rapport gällande förutsättningarna för taken och kontrollerade

takkonstruktionens bärighet med avseende på att installera solpaneler 2018.
• Föreningen tog beslut om att genomföra projektet vid en extra stämma i juni 2019 då

samtliga medlemmar fick chans att göra sin röst hörd.
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Föreningens fastigheter medverkade genom Riksbyggen i forskningsprojektet Miljontak där 
alternativa lösningar för takrenovering + solcellsinstallation diskuterades. Något alternativ 
till takpappstäckning och utanpåliggande solceller, till exempel takintegrerade solceller eller 
prefab fanns dock inte med när förstudien genomfördes. 

Upphandling 
Cowi gjorde en förprojektering och tog fram ett förfrågningsunderlag för en totalentreprenad, 
men lite mer styrt där exakt placering av moduler och växelriktare framgick, AC-kablar var 
dimensionerade och dragningen utritad. 

Tuve Byggservice handlades upp på samverkan under projekteringsskedet som 
totalentreprenör för produktionen och arbetet med solcellsinstallationen gick till 
Solkompaniet. 

Genomförande 
Projektet genomfördes av Riksbyggen och Tuve Byggservice på uppdrag av styrelsen för Brf 
Göteborgshus 38. (Projektchef, Projektledare och biträdande projektledare från Riksbyggen 
ombyggnad Göteborg. Tre representanter från brf Göteborghus 38. Tuve Byggservice 
kopplades in tidigt och ansvarade för både projektering och produktion.) 
Föreningen fick förlängd bidragstid med ett halvår, vilket resulterade i att de fick 
investeringsstöd för hela projektet när det färdigställdes juni 2021.  

Figur 1 En bild från renoveringen av taket som i praktiken resulterade i 
ett helt nytt tak  ovanpå betongbjälklaget.  
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Utmaningar längs vägen 
Då byggnaderna omfattades av kulturmiljöprogrammet så var bygglov ett krav. Man sökte 
bland annat bygglov för att man ville dra ut takfoten för att skydda fasaden, se figur, vilket 
bidrog till att bygglovshanteringen drog ut på tiden och hotade att äventyra det installations-
stöd på 2,8 MSEK som föreningen beviljats. 

Figur 2 Ursprunglig (till vänster) och ny takfot. 

Frågan löstes till sist genom att Riksbyggen kunde visa dokumentation som styrkte att 
takfotsutdrag var en effektiv åtgärd för att skydda fasaden. Frågan om solceller gick igenom 
bygglovsprocessen utan några komplikationer. 

Resultat och erfarenheter 
• Byggprojektet bedöms i efterhand att ha gått enligt plan och varit lyckat, utan några

stora förändringar eller tillkommande oförutsedda kostnader. Föreningen valde att
köpa till visualisering av solcellsproduktionen Någon uppföljning av ekonomi eller
drift har ännu inte genomförts i oktober 2021.

• Att genomföra solcellsinstallationerna i direkt anslutning till takrenoveringen ledde till
besparingar i arbetsplatsomkostnader såsom bodar, platsledning, lyft, ställningar och
hissar.

• Andra fördelar man lyfter fram från Riksbyggen är att ansvarsfördelningen
underlättades genom en tydlig gränsdragning mellan tak- och solcellsarbeten och en
kontraktspart som ansvarar för hela projektet gentemot beställaren.

• Framgångsfaktorer i projektet som lyfts fram i ett examensarbete från Chalmers [Ref.]
fokuserar visserligen på processen i bostadsrättsföreningen fram till investeringsbeslut
på föreningsstämman vilken är intressant i sig, men några av dessa faktorer har även
bidragit till att genomförandet av projektet blev bra:

o Projektet hade goda förutsättningar med kollektiv anslutning av all hushållsel
och därmed en hög egenanvändning av den producerade solelen vilket är
gynnsamt för investeringens lönsamhet

o Styrelsen tog tidigt i processen in hjälp och råd från Riksbyggen som tog
byggherreansvaret och som i sin tur tidigt inledde ett samarbete med
konsulter i förstudiearbetet
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• Tiden från idé till driftsättning blev totalt drygt fyra år varav själva produktionsfasen
utgjorde 1,5 år. Processen från idé till byggstart pågick alltså i 2,5 år vilket med tanke
på projektets omfattning, en investering på cirka 100 MSEK, kan ha varit nödvändig.
Ytterligare en anledning kan ha varit det omfattande arbete som styrelsen och
Riksbyggen la ner på att informera och involvera föreningens medlemmar i
processen. Examensarbetet från Chalmers ger där flera uppslag till hur
beslutsprocesser kring långsiktiga, hållbara investeringar i bostadsrättsföreningar kan
effektiviseras ytterligare.

Figur 3 Färdigt tak med solceller. 

Fler bilder från takrenovering och solcellsinstallation: 
http://media2.gbghus38.se/2020/09/Produktionsbilder-forsta-huset-2.pdf 

Tidslinje 
Vår 
2017 

Sommar 
2017 

Höst 
2018 

Vår/ 
sommar 
2019 

Vår 
2019 

Höst 
2019 

Januari 
2020 

Juni 2021 

Idé Påbörjad 
utredning 

Anbuds-
förfrågan 
ut 

Kontrakt Bygglov 
sökt 

Bygglov 
ok 

Bygg-
start 

Drift-
sättning i 
fyra 
omgångar 
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Bostadsrättsförening, Skövde 
Fastighet: Annero 1, Skövde 
Fastighetsägare: Riksbyggen BRF Skövdehus 10 
Projektledare: Morgan Friberg, FriMo Projektledning AB 
BRF-Ordförande: Christer Andersson 
Följeforskare: Peter Kovács 

Inledning 
Idén till en solcellsinstallation kom upp i samband med att bostadsrättsföreningens styrelse, 
som beskrivs som framåt och nyfiken på ny teknik, började planera för en omfattande 
takrenovering 2018. Man initierade en förstudie kring takrenoveringen och var tidigt inne på 
solceller, med mandat från föreningen. Behovet av takförstärkning kom upp som ett resultat 
av solcellsplanerna och vid en första kostnadsbedömning av en utanpåliggande 
solcellsanläggning konstaterades att det skulle bli en stor merkostnad. Med ett förslag där 
solcellerna helt skulle ersätta de gamla takpannorna kunde man dock visa att taket då inte 
skulle behöva förstärkas. 

En takintegrerad lösning gav alltså möjlighet att reducera kostnaderna för 
solcellsinvesteringen genom att man undvek kostnader både för takförstärkning och nya 
takpannor. Styrelsen tog dock inget beslut om byggnadsintegrerade solceller utan utformade 
anbudsförfrågan så att det gick att lämna anbud på integrerade solceller i tillägg till anbud på 
utanpåliggande installation. 

Främsta målet för projektet var att genomföra en takrenovering och att ta bort en skorsten 
(som ändå blev kvar på grund av höga kostnader). Höga kostnader för fastighetsel som man 
ville få ner bidrog till funderingar på solceller.  

Kort beskrivning av fastigheten 
Bostadsrättsföreningen Riksbyggens 
Skövdehus 10 består av tio trevåningshus 
med totalt 183 lägenheter fördelat på två 
fastigheter, Annero 1 och 5. 

Takbeläggningen utgjordes av lertegel 
som vid renoveringen byttes till nytt 
lertegel. Husen värms med fjärrvärme 
och ventileras med frånluftsventilation. 

Hushållsel debiteras via individuella 
lägenhetsabonnemang. Fastighetselen 
fördelas via sex abonnemang för de två 
fastigheterna. 

Figur 1 BRF Skövdehus 10. 
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Vägen till beslut 
På uppdrag av föreningen påbörjade först Riksbyggen en utredning för att uppskatta 
kostnaden för en solcellsanläggning. Cowi gjorde sedan inledningsvis en LCC-kalkyl samt 
inventerade el-systemet för inkoppling av växelriktare. Någon mer utredning gjordes inte 
innan beslut togs att gå vidare till anbudsförfrågan. 

Solcellsanläggningen dimensionerades utifrån abonnemangens storlek (endast fastighetselen) 
och att överskottet begränsades till ca. 30 % på årsbasis. Kollektivmätning diskuterades bland 
annat med Riksbyggens ekonom men valdes bort, främst för att det skulle bli krångligt med 
hanteringar av individuella abonnemang för lägenhetsinnehavarna och eventuellt även på 
grund av bristande kunskap om de tekniska förutsättningarna. 

Rekommenderad anläggningsstorlek blev 120-130 kWp och en beräknad årsproduktion på 120 
MWh. Föreningens möjliga besparing beräknades till ca 16 års återbetalningstid för en BAPV-
lösning. 

Upphandling 
En projekteringsgrupp (A, EL, K samt projekteringsledare) tog fram ett komplett 
förfrågningsunderlag för totalentreprenad för kombinerad takrenovering och 
solcellsinstallation med option för pris på integrerat. Man fick in fyra offerter från olika 
entreprenörer. Alla räknade på takbyte med utanpåliggande solceller men endast en 
(Merasol) gav ett pris på takintegrerat montage. Det bästa anbudet var på 8,7 MSEK med 
integrerat, där ett utanpåliggande skulle blivit 312 000 kronor dyrare. Styrelsen gick på att 
det var mer än 300 kkr billigare med integrerat och har i efterhand dessutom konstaterat att 
installationen blivit mycket snyggare än med utanpåliggande. 

Genomförande 
Projektorganisation: Totalentreprenaden gick till Asplunds bygg som anlitade Merasol som 
underentreprenör. Merasol gjorde all elinstallation där även en del andra el-arbeten ingick, 
till exempel belysning på vinden. PE Teknik & Arkitektur ritade ut solceller och tog fram 
bygglovshandlingar. Konstruktör från Rejlers räknade på taklaster och ritade förstärkningar 
av taket.  

Resultat och erfarenheter 
Satsningen på solceller i anslutning till takrenoveringen backades upp brett från föreningens 
medlemmar med ett starkt miljöintresse som främsta motiv. Riksbyggen, BRF-represen-
tanterna och de boende är mycket nöjda med installationen och andra bostadsrättsföreningar 
har visat stort intresse för projektet. 

Slutpriset följde väldigt väl offerten på solcellsinstallationen med få överraskningar. Genom 
valet av en takintegrerad solcellslösning slapp man förstärka taken och kostnaden för hela 
projektet blev därmed lägre än vad den skulle blivit med utanpåliggande montage. Garantier 
följer ABT (5 år) och 10 år på solcellerna, med sedvanlig effektgaranti 25 år. En förvaltare 
från Riksbyggen tar över efter avlämning. 

Detta var det första samarbetet mellan Asplunds och Merasol och gränsdragningen var 
antagligen inte riktigt tydlig mellan dessa två. Solcellsinstallationen drog över i tid vilket 
skapade en del friktion och merkostnader för hyra av byggställningar. Föranmälan dröjde o 
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besiktningen drog ut på tiden. Dokumentationsöverlämnandet krävde en del arbete från 
projektledaren även om kraven fanns preciserade i förfrågningsunderlaget för solcellsanlägg-
ningen. 

Systemet för driftuppföljning vållade en del bekymmer då det endast gick att få en inlogg-
ning. Vid driftfel ger systemet inte full information om vad som är fel utan det måste kontrol-
leras på plats. 

Bygglov för solcellerna behövdes inte då dessa följde takets lutning. Bygglovet gällde ändring 
av takmaterial, dock inte solcellerna. Det är upp till fastighetsägaren att säkerställa att taket 
klarar snö- och vindlaster. Detta behöver inte stärkas i samband med bygglovsansökan. 

Figur 2 Det färdiga solcellstaket där moduler med standardmått 
cirka 1*1,6 meter använts i en takintegrerad lösning.  

Tidslinje 

2018 2019 Maj 2020 Aug 2020 Okt 2020 Apr 2021 
Idé Påbörjad 

utredning 
Anbuds- 
förfrågan ut 

Kontrakt Byggstart Driftsättning 
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Industrifastighet, Jönköping 
Fastighet: Ädelmetallen 1 
Fastighetsägare: Niclas Järvhammar, Lustgården Ädelmetallen AB 
Projektledare: Arben Ropica, Swede Energy och Johan Kempe, Lustgården 
Följeforskare: Peter Kovács, RISE 

Inledning 
Fastigheten Ädelmetallen 1 genomgår för närvarande en totalrenovering där byggnadens hela 
fasad kommer att förses med solceller. Efter renovering ska fastigheten hyras ut till padel-
verksamhet (PDL), bygghandel (XL Bygg) samt lager och kontor för ett inredningsföretag 
(Store factory).  

Kort beskrivning av fastigheten 
Industribyggnaden ligger ganska centralt i Jönköping, i Ljungarums industriområde. 
Lustgården har ägt fastigheten sedan 2016. Logistikfastigheten uppfördes från början av ASG 
och olika logistikföretag har varit verksamma i byggnaden sedan dess. I samband med 
renoveringen delas de uthyrningsbara ytorna upp i 3 enheter och hyrs ut på 5- och 10-
årskontrakt. En bygghandel, en verksamhet med 20 padelbanor och ett inredningsföretag är 
nya hyresgäster i anläggningen.  

Figur 1 Fastigheten under pågående fasadrenovering. 

I samband med fasadbytet läggs också ett nytt tätskikt på taket i form av takpapp, men inga 
solceller installeras på taket. Huset värms av fjärrvärme och man har ett abonnemang från 
nätägaren och interna undermätare till hyresgästerna till vilka man kommer att intern-
fakturera kostnaden för elen. Enligt hyresavtalen ska fastighetsägaren hålla samma pris som 
Jönköpings Energi där man köper sin el, plus ett mindre administrativt påslag. 
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Vägen till beslut 
Då byggnaden var i behov av en omfattande ansiktslyftning med byte av tak- & 
fasadbeklädnad kändes alternativet med solcellsintegration i fasaden som ett spännande 
alternativ. Utan att behöva pruta på utseende och design, skapas också ett värde i form av en 
intäkt, ett ökat fastighetsvärde, samt att företagets miljöprofil kan stärkas i ett miljö- och 
energimedvetet val. Den förstudie som genomfördes innan man tog beslut och la en 
beställning på solcellsfasaden bestod i stort sett endast av studiebesök på två av Soltechs 
referensprojekt samt kontakter med ytterligare en potentiell leverantör.  

Upphandling 
Något detaljerat förfrågningsunderlag har inte tagits fram. En leverantör presenterade ett 
förslag där man tänkte sig använda traditionella kiselmoduler för tak och sätta upp dem som 
fasad. Detta förkastades av beställaren då detta inte var en certifierad byggprodukt eller 
beprövad metod. Därefter kontaktades Soltech. Efter platsbesök på två av deras tidigare 
projekt, ett bostadsprojekt i Skillingaryd och skola i Falkenberg, bestämde sig Lustgårdens 
representanter för att gå vidare med Soltech. Dotterbolaget Swede Energy har i rollen som 
totalentreprenör skrivit avtal med fastighetsägaren. Dessutom medverkar företagen Soltech 
Sales Support1, Fasadsystem, Provektor och Takrekond i projektet. 

Projekterad toppeffekt för fasadinstallationen är 425 kW totalt med en beräknad 
årsproduktion på 230 000 kWh. Den blir därmed Sveriges i särklass största 
solcellsinstallation på fasad.  

Genomförande 
Utförandet är uppdelat i tre etapper. En för varje fasad/väderstreck. Entreprenaden pågår 
och etapp 1 beräknas stå klar v.47 2021 och projektet i sin helhet våren 2022.  

Figur 2 Solcellsfasadens första etapp mot söder under slutförande samt västfasaden, ännu bara 
försedd med bärverk av aluminiumprofiler. 

1 Samtliga företag ingår i Soltech-koncernen. Företagen Soltech Sales and Support, Swede Energy och 
Mera Sol utgör sedan oktober 2021 tillsammans bolaget Soltech Energy Solutions 
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Utmaningar längs vägen 
Bygglov var inga problem. Beställning av en entré blev aktuell i ett senare skede där man fick 
agera snabbt, men annars har man ännu inte stött på några större komplikationer.  

Resultat och erfarenheter 
Vid EST-projektets slutförande hade fortfarande inte etapp 1 avslutats och vare sig prestanda 
eller kostnader har ännu utvärderats.  

• För EST-projektets forskargrupp bekräftar projektet en generell slutsats. Ett
erbjudande där leverantören täcker in projektets alla behov med väl samkörda aktörer
är en nyckel till framgång för mer komplexa projekt som byggnadsintegration och tak- 
eller fasadrenovering med solceller. I fallet Ädelmetallen hör samtliga sex aktörer
hemma i samma koncern, men liknande erbjudanden kan förhoppningsvis i allt större
utsträckning framöver presenteras av sinsemellan oberoende aktörer som
målmedvetet utvecklar den här typen av samarbeten.

• Projektet är att exempel på hur privata aktörer ofta genomför en mycket enkel
upphandlingsprocess baserad på förtroende och med en från början utsedd leverantör,
se avsnitt 8.

• Estetik och högt kommunikationsvärde har här varit viktigare än hög elproduktion till
minimerad kostnad. Ägaren ser värden i form av en intäkt, ett ökat fastighetsvärde,
samt att företagets miljöprofil kan stärkas.

• Solcellsanläggningen och den el som den producerar upplevs ha påverkat
förhandlingarna med hyresgäster på ett positivt sätt. Man har kunnat sälja in ”grön,
närproducerad el” som en del i sin, och i nästa led, hyresgästernas miljöprofil.

• Beställaren är klart positiv till erfarenheterna så här långt. Man menar att det är högst
troligt att man kommer gå vidare med solcellsfasader i kommande nybyggnadsprojekt.

Tidslinje 
2020 2020 Jan 2021 Mar 

2021 
Maj 
2021 

Aug 
2021 

Sep 2021 Dec 2021 

Idé Påbörjad 
utredning 

Anbuds-
förfrågan 
ut 

Kontrakt Bygglov 
sökt 

Bygglov 
ok 

Byggstart Drift-
sättning av 
söderfasad. 
Helt klart 
våren 
2022. 
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Bilaga 2 Kostnadsberäkningar  Sida 1 av 9 

Kostnadsberäkningar 
På de följande sidorna redovisas resultaten från de bedömningar som gjorts av 
investeringskostnaden vid olika typer av solcellsinstallationer med och utan 
kompletterande byggåtgärder. Bedömningen är grov, men ger en fingervisning för vilka 
varianter som kan vara ekonomiskt rimliga att genomföra och inte. 
 
Lönsamheten har beräknats enligt nedan: 
 
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = −𝐺𝐺 +  𝑁𝑁𝑁𝑁𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑎𝑎𝑠𝑠𝑡𝑡 
 
där  
 
NVtot är nuvärdet av investeringen, med en beräknad livslängd på 30 år, 
G är grundinvesteringen för solcellsinstallationen och eventuella byggåtgärder, 
NVsolel är nuvärdet av intäkterna från elproduktionen under 30 år. 
NValt är nuvärdet av de alternativa kostnader för takomläggning som undviks genom 
åtgärden. 
 
G: Som utgångspunkt har antagits en grundinvestering för solcellsinstallationen om 

2 000 kr/m2 för en vanlig installation med utanpåliggande solceller, 
3 000 kr/m2 för enkel integrering på tak eller fasad, 
4 000 kr/m2 för avancerad integrering på tak (med solcellstakpannor), 
5 000 kr/m2 för avancerad integrering på fasad (med måttbeställda moduler). 

 
NVsolel: Som utgångspunkt har antagits ett maximalt värde om 4 000 kr per m2 
solcellsyta, vilket motsvarar nuvärdet för en anläggning med 30 års livslängd, 
årsproduktion 200 kWh/m2, 50% egenanvänd solel, 1,50 kr/kWh medelpris 
egenanvänd el, 0,50 kr/kWh medelpris såld el och 3% kalkylränta. 
 
NValt: På lutande tak har antagits att ordinarie takomläggning med tegel eller plåt 
kostar 1 000 kr/m2 och inte behöver läggas om under kommande 30 år. 
På platta tak har antagits att ordinarie takomläggning med papp kostar 500 kr/m2, 
vilket behöver utföras ytterligare en gång efter 20 år med nuvärdeskostnad 300 kr/m2. 
 
Vid sidan av lönsamheten redovisas även klimatnyttan, K. Som utgångspunkt har 
antagits en maximal nytta motsvarande 3 000 kg CO2 per m2 solcellsyta, vilket 
motsvarar en anläggning med 30 års livslängd, årsproduktion 200 kWh/m2 och 
specifik klimatnytta 500 g CO2/kWh (elscenario klimatsnålt enligt Figur 1 i 
huvudrapporten). 
 
Samtliga beräkningar har gjorts för en takyta på 500 m2 och med så mycket solceller 
som möjligt. I de fall solcellsytan är väsentligt mindre än 500 m2 har antagits en 5-15% 
högre grundinvesteringen för solcellsinstallationen. 
 
I tabellerna på följande sidor anges för varje alternativ: 
T – Täckningsgrad solceller (solcellsyta/takyta) 
V – Modulverkningsgrad solceller 
G – Grundinvestering (kr per m2 takyta) 
NVsolel – Intäkter från solelproduktionen (kr per m2 takyta) 
NValt – Undvikta kostnader för takomläggning (kr per m2 takyta) 
K – Klimatnytta (kg CO2 per m2 takyta) 
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Lutande tak utan andra objekt (5.1) 
 
Tak orienterade mot söder, årlig elproduktion 200 kWh/m2. 
 
Utanpåliggande solceller 

T V G NVsolel NValt NVtot K 
80% 20% -1 600 3 200 0 1 600 2 400 

 
Enkel integrering 

T V G NVsolel NValt NVtot K 
100% 20% -3 000 4 000 1000 2 000 3 000 

 
Avancerad integrering 

T V G NVsolel NValt NVtot K 
100% 15% -4 000 3 000 1000 0 2 300 

 
 
Tak orienterade mot öst eller väst, årlig elproduktion 160 kWh/m2. 
 
Utanpåliggande solceller 

T V G NVsolel NValt NVtot K 
80% 20% -1 600 2 600 0 1 000 2 000 

 
Enkel integrering 

T V G NVsolel NValt NVtot K 
100% 20% -3 000 3 200 1000 1 200 2 400 

 
Avancerad integrering 

T V G NVsolel NValt NVtot K 
100% 15% -4 000 2 400 1000 -600 1 800 
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Lutande tak med små objekt (5.2) 
 
Ingen byggåtgärd (små objekt kvar oförändrade), tak orienterade mot söder, årlig 
elproduktion 200 kWh/ m2. 

 
Utanpåliggande solceller 

T V G NVsolel NValt NVtot K 
70% 20% -1 500 2 900 0 1 400 2 200 

 
Enkel integrering 

T V G NVsolel NValt NVtot K 
90% 20% -3 000 3 600 1 000 1 600 2 700 

 
Avancerad integrering 

T V G NVsolel NValt NVtot K 
90% 15% -4 000 3 600 1 000 600 2 700 

 
Ingen byggåtgärd (små objekt kvar oförändrade), 
tak orienterade mot öst eller väst, årlig elproduktion 160 kWh/ m2. 

 
Utanpåliggande solceller 

T V G NVsolel NValt NVtot K 
70% 20% -1 500 2 300 0 800 1 700 

 
Enkel integrering 

T V G NVsolel NValt NVtot K 
90% 20% -3 000 2 900 1 000 900 2 200 

 
Avancerad integrering 

T V G NVsolel NValt NVtot K 
90% 15% -4 000 2 900 1 000 -100 2 200 

 
 
Ombyggnad med rördragning inomhus eller ovanpå tak, 
tak orienterade mot söder, årlig elproduktion 200 kWh/ m2. 

 
Utanpåliggande solceller 

T V G NVsolel NValt NVtot K 
80% 20% -1 700 3 200 0 1 500 2 400 

 
Enkel integrering 

T V G NVsolel NValt NVtot K 
100% 20% -3 100 4 000 1 000 1 900 3 000 

 
Avancerad integrering 

T V G NVsolel NValt NVtot K 
100% 15% -4 100 3 000 1 000 -100 2 300 
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Lutande tak med små objekt (5.2), Forts. 
 
Ombyggnad med rördragning inomhus eller ovanpå tak, 
tak orienterade mot öst eller väst, årlig elproduktion 160 kWh/ m2. 

 
Utanpåliggande solceller 

T V G NVsolel NValt NVtot K 
80% 20% -1 700 2 600 0 900 2 000 

 
Enkel integrering 

T V G NVsolel NValt NVtot K 
100% 20% -3 100 3 200 1 000 1 100 2 400 

 
Avancerad integrering 

T V G NVsolel NValt NVtot K 
100% 15% -4 100 2 400 1 000 -700 1 800 
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Lutande tak med takkupor (5.3) 
 
Ingen ombyggnad 
tak orienterade mot alla väderstreck, årlig elproduktion 160 kWh/ m2. 

 
Avancerad integrering 

T V G NVsolel NValt NVtot K 
70% 15% -3 100 1 700 700 -700 1 300 

 
 
Ombyggnad till en stor takkupa, 
tak orienterade mot söder, årlig elproduktion 200 kWh/m2 

 
Utanpåliggande solceller 

T V G NVsolel NValt NVtot K 
50% 20% -2 400 2 200 -100 -300 1 700 

 
Enkel integrering 

T V G NVsolel NValt NVtot K 
50% 20% -3 000 2 200 600 -200 1 700 

 
Avancerad integrering 

T V G NVsolel NValt NVtot K 
50% 20% -3 600 2 200 600 -800 1 700 

 
 
Ombyggnad till en stor takkupa, 
tak orienterade mot öst eller väst, årlig elproduktion 160 kWh/ m2. 

 
Utanpåliggande solceller 

T V G NVsolel NValt NVtot K 
50% 20% -2 100 1 700 -100 -500 1 300 

 
Enkel integrering 

T V G NVsolel NValt NVtot K 
50% 20% -2 700 1 700 600 -400 1 300 

 
Avancerad integrering 

T V G NVsolel NValt NVtot K 
50% 15% -3 300 1 700 600 -1 000 1 300 
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Platt tak utan andra objekt (5.4) 
 
Upplutad montering med ballast 
 
Mot söder, 15° lutning, årlig elproduktion 180 kWh/m2 

T V G NVsolel NValt NVtot K 
50% 20% -1 500 1 900 -100 300 1 400 

 
Mot öst/väst, 10° lutning, årlig elproduktion 160 kWh/m2 

T V G NVsolel NValt NVtot K 
80% 20% -1 600 2 600 -100 900 2 000 

 
 
Platt tak med små objekt (5.5) 
 
Ingen byggåtgärd, upplutad montering med ballast 
 
Mot söder, 15° lutning, årlig elproduktion 180 kWh/m2 

T V G NVsolel NValt NVtot K 
45% 20% -1 100 1 700 -200 400 1 300 

 
Mot öst/väst, 10° lutning, årlig elproduktion 160 kWh/m2 

T V G NVsolel NValt NVtot K 
70% 20% -1 500 2 300 -200 600 1 700 

 
Ombyggnad med rördragning ovanpå tak, 
upplutad montering med ballast 
 
Mot söder, 15° lutning, årlig elproduktion 180 kWh/m2 

T V G NVsolel NValt NVtot K 
50% 20% -1 600 1 900 -100 200 1 400 

 
Mot öst/väst, 10° lutning, årlig elproduktion 160 kWh/m2 

T V G NVsolel NValt NVtot K 
80% 20% -1 700 2 600 -100 800 2 000 

 
Upphöjt montage av solceller 
 
Mot söder, 15° lutning, årlig elproduktion 180 kWh/m2 

T V G NVsolel NValt NVtot K 
50% 20% -1 500 1 900 -200 200 1 400 

 
Mot öst eller väst, 15° lutning, årlig elproduktion 160 kWh/m2 

T V G NVsolel NValt NVtot K 
50% 20% -1 500 1 700 -200 0 1 300 

 
Vertikalt monterade solceller 
 
Dubbelsidiga, mot öst/väst, årlig elproduktion 200 kWh/m2 

T V G NVsolel NValt NVtot K 
30% 20% -900 1 400 0 500 1 100 
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Platt tak med fläktrum eller andra stora objekt (5.6) 
 
Ingen byggåtgärd, upplutad montering med ballast 
 
Mot söder, 15° lutning, årlig elproduktion 180 kWh/m2 

T V G NVsolel NValt NVtot K 
20% 20% -500 900 0 450 700 

 
Mot öst/väst, 10° lutning, årlig elproduktion 160 kWh/m2 

T V G NVsolel NValt NVtot K 
30% 20% -800 1 400 0 650 1 100 

 
 
Påbyggnad av takstolar med solceller (”Miljontak”) 
 
Enkel integrering, taklutning 15-30°  
Öst/väst eller nord/syd, årlig elproduktion 160 kWh/m2 

T V G NVsolel NValt NVtot K 
70% 20% -2 000 2 200 0 300 1 700 

 
 
Prefabricerat solcellstak, taklutning 15-30°   
Öst/väst eller nord/syd, årlig elproduktion 160 kWh/m2 

T V G NVsolel NValt NVtot K 
70% 20% -2 300 2 200 0 0 1 700 

 
 
Påbyggt sadeltak 
 
Enkel integrering, taklutning 15-30°  
Öst/väst eller nord/syd, årlig elproduktion 160 kWh/m2 

T V G NVsolel NValt NVtot K 
90% 20% -3 900 2 800 800 -300 2 100 

 
Prefabricerat solcellstak, taklutning 15-30°   
Öst/väst eller nord/syd, årlig elproduktion 160 kWh/m2 

T V G NVsolel NValt NVtot K 
90% 20% -4 300 2 800 800 -700 2 100 

 
 
Påbyggt terrasstak 
 
Enkel integrering, taklutning 5°  
Valfri orientering, årlig elproduktion 160 kWh/m2 

T V G NVsolel NValt NVtot K 
90% 20% -4 500 2 800 800 -900 2 100 
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Fasader (5.7) 
Grundinvesteringen inkluderar fönsterbyte och tilläggsisolering. 
Alternativkostnaden inkluderar fasadskivor i stället för solceller. 
Täckningsgraden utgår ifrån fönsterfri fasadyta. 
 
Fasader orienterade mot söder, årlig elproduktion 160 kWh/m2. 
 
Enkel integrering 

T V G NVsolel NValt NVtot K 
80% 15% -7 500 1 900 6 000 400 1 100 

 
Avancerad integrering 

T V G NVsolel NValt NVtot K 
100% 15% -9 500 2 400 6 000 -1 100 1 100 

 
Fasader orienterade mot öst eller väst, årlig elproduktion 100 kWh/m2. 
 
Enkel integrering 

T V G NVsolel NValt NVtot K 
80% 15% -7 500 1 200 6 000 -300 1 100 

 
Avancerad integrering 

T V G NVsolel NValt NVtot K 
100% 15% -9 500 1 500 6 000 -2 000 800 

 
 
Solavskärmning (5.8) 
Alternativkostnaden avser fast solavskärmning med aluminiumlameller. 
Täckningsgraden utgår ifrån total fasadyta. 
 
 
Fasader orienterade mot söder, årlig elproduktion 200 kWh/m2. 
 
Enkelt utförande 

T V G NVsolel NValt NVtot K 
30% 20% -1 300 1 200 660 560 900 

 
Avancerat utförande 

T V G NVsolel NValt NVtot K 
15% 20% -1 300 600 660 -40 500 

 
Fasader orienterade mot öst eller väst, årlig elproduktion 140 kWh/m2. 
 
Enkelt utförande 

T V G NVsolel NValt NVtot K 
30% 20% -1 300 800 660 160 600 

 
 
Avancerat utförande 

T V G NVsolel NValt NVtot K 
15% 20% -1 300 400 660 -240 300 
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Balkonger (5.9) 
Alternativkostnaden avser utbyte av balkongfront av enklare material. 
Täckningsgraden utgår ifrån total fasadyta. 
 
 
Fasader orienterade mot söder, årlig elproduktion 160 kWh/m2. 
 
Enkelt utförande 

T V G NVsolel NValt NVtot K 
15% 15% -450 500 225 275 400 

 
Avancerat utförande 

T V G NVsolel NValt NVtot K 
15% 15% -750 500 225 -25 400 

 
 
Fasader orienterade mot öst eller väst, årlig elproduktion 100 kWh/m2. 
 
Enkelt utförande 

T V G NVsolel NValt NVtot K 
15% 15% -450 300 225 75 200 

 
Avancerat utförande 

T V G NVsolel NValt NVtot K 
15% 15% -750 300 225 -225 200 
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Kollektivmätning och IMD 

Inledning 
För att få ut det mesta av sin investering i solceller bör så stor andel som möjligt av 
den egenproducerade elen gå till egenanvändning. Att sälja överskottsproduktion 
till elnätet är inte lika lönsamt som att använda elen själv och ersätta behovet av 
inköpt el. 
 
Solceller på flerbostadshus är ett exempel på fall där egenanvändningen ofta kan 
ökas. I många fall nyttjas endast elen från solcellerna för fastighetselen, vanligen 
belysning, gemensamma tvättstugor, ventilationsfläktar och hissar. Kan man även 
räkna in hushållselen, alltså den el hyresgästerna använder i sina lägenheter, får 
man ännu större möjligheter till egenanvändning av solel. Hushållselen utgör en 
ännu större andel i en fastighet där det varken finns hiss eller mekanisk ventilation, 
då oftast äldre fastigheter. 
 
Den här rapporten går 
igenom hur man gör för att få 
så mycket egenproducerad 
solel som möjligt att direkt 
användas av hyresgästerna i 
en fastighet. Innan arbete 
med detta inleds 
rekommenderar vi att 
kontakt tas med berörda 
aktörer, som hyresgäster, 
Hyresgästföreningen och 
elnätsägaren. Det som 
beskrivs i denna rapport vad 
gäller lagstiftning, skatter och 
lönsamhetskalkyler kan 
komma att ändras då 
marknaden är under ständig 
utveckling. 

 
Att sälja överskottsproduktion ut till elnätet är inte lika 
lönsamt som att använda elen själv. Skattereduktion 
gäller för anläggningar om 100A säkring eller lägre 
och då max 18 000 kr per år. Skillnaden mellan 
egenanvänd och såld el blir därför i flera fall ännu 
större än vad illustrationen visar. 

  

 
 

 
 

Värdet av solel 
 
 

 

 
 

solel som säljs 
 

 
 

 



Bilaga 3 Kollektivmätning och IMD Sida 2 av 11 

Individuell mätning och debitering 
Individuell mätning och debitering, eller IMD, är en term som allt fler 
fast ighetsägare och hyresvärdar börjat bekanta sig med. I Sverige diskuteras ofta 
IMD i samband med vatten och värme då dessa traditionellt ingår i hyran. Med 
IMD öppnas möjligheten att debitera varje hyresgäst individuellt för den egna 
förbrukningen. Tanken är att hyresgästen ska få incitament att minska sin 
användning när sambandet mellan förbrukning och faktura blir tydligt. 

Regeringen beslutade i november 2019 om en ändring i förordningen om 
energimätning i byggnader som innebär att krav ställs på installation av mätare 
för värme och tappvarmvatten på lägenhetsnivå i flerbostadshus. Dessa krav 
började gälla den 1 juli 2021 (Boverket 2021)  

 
 

 

När det gäller el ser det något 
annorlunda ut. Traditionellt så ingår 
elen inte i hyran i de flesta 
hyresfastigheter och 
bostadsrättsföreningar. Varje 
hyresgäst har i stället ett individuellt 
avtal med både elhandlare och 
elnätsbolag. I en mening innebär 
detta att individuell mätning och 
debitering redan finns i de flesta 
hyresfastigheter runt om i landet. När 
man pratar om IMD för el menar man 
dock i stället att hyresvärden tar på 
sig ansvaret för mätning och 
debitering av hyresgästens 
elanvändning. För hyresgästen blir då 
elen något som hanteras av 
hyresvärden, precis som för vatten 
och värme. 

Traditionell hantering av el i en hyresfastighet. 
Varje hyresgäst har ett eget avtal och 
abonnemang direkt kopplat till nätägare och 
elhandelsbolag. Elbolaget mäter användning 
och debiterar kunden direkt. 

 
Det finns idag (Oktober 2021) krav enligt Lag (2014:267) om energimätning i 
byggnader att man vid ny- eller ombyggnad av flerbostadshus ska se till att varje 
lägenhets elförbrukning kan mätas. Vad som räknas som ombyggnad kan dock 
vara svårt att avgöra. Det är upp till kommunens byggnadsnämnd att göra en 
bedömning i varje enskilt fall (Boverket 2014). De juridiska reglerna kring IMD 
kan dock komma att förändras i närtid. Regeringen har i en promemoria daterad 
1 april 2021 bedömt att det inte längre finns skäl för att kräva detta. En ny lag 
utan dessa krav som ersätter Lag (2014:267) om energimätning i byggnader 
föreslås i promemorian träda i kraft den 1 januari 2022.  
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https://www.boverket.se/sv/byggande/bygg-och-renovera-energieffektivt/IMD/
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2014/individuell-matning-och-debitering-vid-ny-och-ombyggnad.pdf
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Olika debiteringsmodeller 
Generellt så finns det två sätt att hantera mätning och debitering av den el som 
hyresgästerna använder. Gemensamt för båda är att hyresvärden tecknar ett 
kollektivt abonnemang med nätägare och ett med elhandlare, för hela 
fastigheten. Där varje hyresgäst tidigare har haft var sitt individuella 
abonnemang och betalat en nätavgift var, står i stället hyresvärden på ett 
gemensamt abonnemang för alla hyresgäster.  
Redan här kan man vanligen uppnå besparingar genom att totala kostnaden för 
de individuella nätavgifterna oftast är högre än den nya gemensamma 
nätavgiften. Elen går från elnätet in i fastighetens huvudmätare för att sedan gå 
ut till de individuella hyresgästerna. Detta kan göras på två sätt med IMD, 
antingen med fördelningsmätning eller med undermätare. Ett tredje alternativ, 
som egentligen är motsatsen till IMD, är kollektiv el: elen ingår som en fast del i 
hyran oavsett individuell förbrukningsgrad. Värt att poängtera är att 
kollektivmätning oavsett debiteringsmodell förbättrar möjligheterna till en ökad 
egenanvändning av solel. 
 

Fördelningsmätning 
Fördelningsmätning och fördelningsdebitering är exempel på begrepp som 
används oavsett vilken sorts IMD som avses. Fördelningsmätning är egentligen 
ett samlingsnamn för olika sätt att fördela kostnaden för den i huvudmätaren 
uppmätta elen. Detta kan göras på olika sätt. Det kan till exempel vara baserat på 
det antal kvadratmeter hyresgästen hyr, antal rum och kök, eller någon annan 
utvald parameter. Beräkningen baseras på en schablon efter valt tidsintervall, till 
exempel kvartal eller år. Denna debiteringsmodell är vanlig för värme. 
 

 

Kollektivt avtal med eller utan fördelningsmätning eller undermätare. 
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Debitering med undermätare 
Beroende på vem man pratar med kan en undermätare kallas för 
fördelningsmätare, andelsmätare, debiteringsmätare eller submätare. Pratar man 
om elmätare som ligger ”bakom” huvudmätaren, alltså individuella mätare för 
lägenheter eller lokaler, så är det dock undermätare som avses. Att kalla dessa för 
debiteringsmätare är direkt felaktigt då debiteringsmätare är en särskild typ av 
mätare som har speciella krav på sig. Huvudmätaren är ett exempel på en 
debiteringsmätare. Fortsättningsvis i den här rapporten kommer de mätare som 
mäter hyresgästernas individuella elanvändning därför att benämnas 
undermätare. 
 

Att förankra beslutet hos 
lägenhetsinnehavarna 
Oavsett om en omläggning till kollektivmätning sker i kombination med IMD eller 
inte så kommer åtgärden att påverka lägenhetsinnehavarna i en bostadsfastighet. 
Beslutet behöver därför förankras hos dessa i ett tidigt skede. 
 
I en bostadsrättsförening kan stadgar behöva ändras för att bli kompatibla med en ny 
abonnemangslösning. Skulle man behöva göra förändringar av stadgarna behöver man 
typiskt ta beslut med 2/3 majoritet på två på varandra efterföljande föreningsstämmor.  
 
Vad gäller hyresfastigheter så är det viktigt att tänka på att fastighetsägaren måste 
förhandla antingen med Hyresgästföreningen, när det finns ett avtal om kollektiv 
förhandling, eller med de enskilda hyresgästerna. Det kan exempelvis gälla förlorad rätt 
att välja elleverantör, installation av undermätare och hyresändring (höjning). Om 
hyresändringen har en betydande påverkan på bruksvärdet så behöver varje hyresgäst 
godkänna åtgärden. Om en eller flera hyresgäster inte lämnat sitt godkännande kan 
fastighetsägaren vända sig till hyresnämnden och begära tillstånd till åtgärderna. Är det 
fråga om lägre hyreshöjningar (dvs. ca 100 - 150 kr/mån eller därunder) krävs inte 
hyresgästernas godkännande eller hyresnämndens tillstånd. Däremot kan 
Hyresgästföreningen vilja att minst 50% av hyresgästerna lämnat sitt godkännande. Det 
kan vara klokt att låta Hyresgästföreningen och/eller hyresgästerna ta del av den 
förväntade besparingen. Kan förändringarna motiveras med lägre kostnader för 
hyresgästerna så brukar det underlätta förhandlingarna. 
 
Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna förväntas under våren 2022 komma 
med en gemensam rekommendation kring individuell mätning och debitering (IMD). 

 
Teknik och byte 
För att börja med kollektivmätning behöver de gamla elmätarna och i många fall 
huvudsäkringen att bytas ut. Byte av säkring och huvudmätare är något som 
elnätsbolaget utför. 
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Beroende på vilken nätägare man har kan kostnaden för detta variera. I det fall 
man väljer en IMD lösning behöver nya mätare anpassade för IMD sättas in när de 
gamla mätarna är borttagna. I dagsläget finns det ett antal leverantörer som 
erbjuder IMD-lösningar. Installation av nya elmätare ska göras av en auktoriserad 
elektriker. 

Under själva bytet av mätare kommer hyresgästerna att få sin ström bruten under 
några timmar. Har man hyresgäster som upplever detta som ett stort problem 
erbjuder vissa leverantörer installation under natten, men då vanligtvis till en 
högre kostnad. I och med bytet av mätare sägs hyresgästernas egna elhandels- och 
elnätsavtal därefter upp. Det är nu upp till hyresvärden att bestämma vilken 
elhandlare man vill köpa sin el ifrån. Här finns en möjlighet att förhandla sig till 
bättre priser än för den individuella hyresgästen eftersom man är en större kund. 

Det finns i regel tre olika varianter av elmätare: trådburna, trådlösa och walk-by. 
Alla mäter el på samma sätt, skillnaden är hur man får ut siffrorna ur mätaren. 
Trådburna mätare kräver en fysisk koppling för att kommunicera med en 
huvudcentral medan trådlösa mätare oftast använder radiolänk. Huvudcentralen 
är ofta uppkopplad mot en databas via internet. Radiosändarna är vanligen 
batteridrivna, med en drifttid innan batteribyte på omkring 20 år. Trådlös mätning 
är ett bra alternativ för äldre fastigheter där man inte vill dra nya kablar. 

Walk-by är förmodligen den billigaste lösningen. Här finns det ingen huvudcentral 
som kontinuerligt samlar in data från mätarna. I stället sker insamlingen av data 
manuellt med hjälp av en handhållen enhet. Var mätarna sitter i fastigheteten 
avgör också vilken teknik som är lämplig. Sitter alla lägenheters mätare i ett 
gemensamt utrymme kan kostnaden för fysisk koppling mellan undermätare och 
huvudcentral vara låg. Sitter mätare inne i enskilda lägenheter kan Walk-by mätare 
vara en omständlig lösning. 

Vissa leverantörer erbjuder en abonnemangstjänst där deras tekniker regelbundet 
kommer ut och samlar in data. 

Oavsett vilken leverantör eller variant av mätare man väljer är en viktig aspekt 
tillgängligheten till data. De flesta leverantörer av IMD-lösningar erbjuder också 
ett digitalt gränssnitt (en webb-portal) där hyresgästerna själva kan gå in och se sin 
elförbrukning, till exempel på timbasis. Möjligheten att kunna gå in och se sin egen 
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användning är ett av argumenten bakom att IMD leder till minskad förbrukning. 
En annan viktig aspekt är hyresvärdens möjlighet att kunna se hyresgästernas 
elförbrukning och debitera dem därefter. Att webbportalen ska vara enkel och 
smidig att använda är bra att tänka på när man väljer leverantör. Vissa leverantörer 
erbjuder tjänster där de även står för sammanställning av data och debitering av 
hyresgästerna i samarbete med redovisningsbyrå/ekonomiföretag. 

 

Kollektivmätning i kombination med 
solceller 
Har man egna solceller på fastigheten och samtidigt en kollektiv elanslutning 
(oavsett debiteringsmodell) finns möjlighet att låta hyresgästerna nyttja den 
egenproducerade elen i hushållen. På så sätt ökar man egenanvändningen och 
solcellsinstallationen blir en än mer lönsam affär. Går man över till 
kollektivmätning kan detta också ge möjlighet att bygga en större 
solcellsanläggning med bibehållen lönsamhet. Enligt Skatteverket räknas man som 
mikroproducent om säkringen i fastighetens/anläggningens anslutningspunkt är 
max 100 ampere och om man inte producerar mer el än vad man förbrukar på ett 
kalenderår1. Många som producerar el via solceller i liten skala räknas därför som 
mikroproducenter och har rätt till viss skattereduktion. En solcellsinstallation kan 
leda till att man behöver säkra upp, vilket oftast medför extra kostnader. För den 
ekonomiska kalkylen blir därför även detta en parameter att väga in när man 
dimensionerar sin solcellsanläggning. 

Läs mer på Skatteverkets hemsida. 
 

Energiskatt 
Du ska vanligtvis deklarera energiskatt på el om du producerar el. Det finns dock 
undantag från skatteplikt som hör ihop med solelsproduktion. Vi kommer här att 
reda ut vad som gäller kring energiskatt i nuläget, oktober 2021. Beroende på 
storleken på den eller de anläggningar man (som juridisk person) äger kan man 
vara skyldig att betala full, reducerad eller ingen energiskatt på den el man 
producerar och själv använder. 

El som produceras i en solcellsanläggning och går ut på det koncessionspliktiga 
nätet, alltså ej används internt i den fastighet där anläggningen ligger, är 
skattepliktig oavsett storlek på anläggning. Denna el beskattas dock hos 
slutanvändaren och administreras alltså inte av anläggningsägaren. Detta betyder 
exempelvis att om man äger två fastigheter men enbart har solcellsanläggning på 
den ena kan man i dagsläget inte använda solelen skattefritt i den andra 

 
1 Regeringen har i oktober aviserat att man ämnar ta bort kravet på nettokonsumtion (Ref: 
Dagens Industri 2021-10-23) 

https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/mikroproduktionavfornybarel/skattereduktionformikroproduktionavfornybarel.4.12815e4f14a62bc048f4220.html
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fastigheten2. Skatteverket behandlar produktionsenheter som en enda anläggning 
om de är geografiskt och tekniskt sammanhängande, exempelvis genom att de 
delar generator. Vidare gäller att: 

• Äger man en eller flera solcellsanläggningar som tillsammans ej överstiger 500 
kW installerad toppeffekt (kWp) är man helt skattebefriad på solelen som 
används inom fastigheten/fastigheterna. Före 1 juli 2021 var gränsen 255kWp. 

• Äger man en eller flera solcellsanläggningar som tillsammans överstiger 500 
kWp är man skyldig att redovisa och betala energiskatt om 35,6 öre ex. moms 
44,5 öre ink. moms, för varje producerad kWh. Att administrera detta kan vara 
arbetskrävande (se exempelvis Svensk Solenergi nummer 4 2020). 

• Är man energiskatteskyldig kan man göra avdrag för energiskatten för den 
egenkonsumerade elen från anläggningar som är mindre än 500kWp. För den 
elen betalar man ingen energiskatt. Fram till halvårsskiftet 2021 betalade man 
i stället en reducerad energiskatt på 0,6 öre för varje producerad kWh som 
man använde inom fastigheten och före 1 januari 2021 betalade man 0,5 öre 
per kWh. 
 

Läs mer på Skatteverkets hemsida  

 

 

Moms 
När man som hyresvärd förmedlar el till sina hyresgäster, antingen el som man 
producerat själv eller som man köpt in från elhandlare, måste man fundera över 
hur denna förmedling sker. Beroende på hur man gör kan man bli skyldig att betala 
moms på elen. Så här skriver Skatteverket: 

En hyresvärds tillhandahållande av el, gas eller vatten till hyresgästerna ingår 
normalt i hyran av fastigheten. I sådant fall anser Skatteverket att 
tillhandahållandet ska anses som en del av uthyrningen av fastigheten och 
därmed undantaget från skatteplikt. 

 
2 Regeringen har i oktober aviserat att man ämnar underlätta för fastighetsägare att koppla samman 
byggnader med ej koncessionspliktiga elnät (Ref:Dagens Industri 2021-10-23) 

men 0 öre / kWh för övriga anläggningar om <500 kW 
  

 
 

 
  

   

 

Sammanlagd toppeffekt < 500 kW = Ingen energiskatt  

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/punktskatter/energiskatter/skattpael.4.15532c7b1442f256bae5e4c.html
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Även om debitering av el, gas eller vatten sker särskilt men utifrån ett 
schablonbelopp anser Skatteverket att tillhandahållandet är en del av 
uthyrningen av fastigheten. 

Om debitering av el, gas eller vatten sker särskilt utifrån faktisk förbrukning är 
tillhandahållandet enligt Skatteverkets uppfattning en separat transaktion skild 
från uthyrningen av fastigheten. Tillhandahållandet är då skattepliktigt. 
Detsamma gäller om debitering sker löpande med ett schablonbelopp men 
avstämning och fakturering sker mot faktisk förbrukning, t.ex. årsvis. 
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/368211.html 
 
Detta innebär att om man som fastighetsägare debiterar hyresgästen för den 
faktiska elanvändningen (debitering med undermätare) blir man momsskyldig, 
debiterar man efter schablon (fördelningsmätning) så blir man inte det. Med 
momsskyldighet följer också rätt till avdrag av ingående moms vid inköp av en 
solelanläggning och vid inköp av mätutrustning för IMD. Avdragsrätten för 
solelanläggningen har vissa begränsningar, se  
 
https://www.fastighetsagarna.se/aktuellt/nyheter/2021/da-behover-du-lagga-moms-
och-skatt-pa-solel/. 
 
Det finns fördelar med att debitera enligt schablon. Utöver att inte behöva redovisa 
moms kan man dessutom då helt slippa investera i undermätare eftersom de inte 
behövs. En sådan lösning kan vara enklare att förankra hos hyresgästerna då det 
blir billigare även för dem. Tyvärr så mister man med schablon också det som av 
många ses som en av huvudfördelarna med införande av IMD: hyresgästens 
incitament att minska sin egen elanvändning. En annan möjlig fördel som tidigare 
uppmärksammats i ett PM från svensk solenergi är att den som inte har avdragsrätt 
för moms eller har en begränsad avdragsrätt (typiskt bostadsbolag eller 
bostadsrättsföreningar), kan få minskade kostnader för moms på elräkningen om 
de är registrerade som skyldig att redovisa energiskatt (dvs om de har en eller flera 
anläggningar som sammanlagt uppgår till 500 kWp). 

Eftersom en skattskyldig solelproducent själv ska mäta och rapportera all den el 
som den konsumerar innebär det att energiskatten inte längre inkluderas på 
elfakturan från elleverantören när el köps in. Energiskatten betalas fortfarande 
fullt ut av den skattskyldige, men avsaknaden av energiskatten på fakturan innebär 
att momsen beräknas utifrån en lägre elkostnad. Eftersom energiskatten från och 
med 1 januari 2021 är 35,6 öre/kWh (ex. moms) innebär det en minskad 
momskostnad på 8,9 öre/kWh på inköpt el. Ett bostadsbolag eller förening som 
registrerar sig som skattskyldig kan således spara relativt stora summor (beroende 
på den totala konsumtionen). 
 

Investering och återbetalningstid 

Investeringskostnaden för att byta till kollektivmätning varierar beroende på hur 
stor fastighet och hur många hyresgäster man har. Elmätare betalar man styckpris 
för och arbetskostnaden är också relaterad till hur stort arbete som behöver 
utföras. Även valet av mätare påverkar kostnaden. Skillnaden mellan billigaste och 
dyraste teknik kan vara betydande. Om det är en lönsam affär att installera 

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/368211.html%20%20%0D
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kollektivmätning kan man räkna med att återbetalningstiden är någonstans mellan 
två och fem år, beroende på aktuella förutsättningar. 

 
RÄKNEEXEMPEL FRÅN HSB 

Detta är verkliga siffror från en HSB-förening i Göteborg med nio lägenheter som 
ville skaffa IMD 2018. 

I utgångsläget betalar varje hyresgäst en nätavgift på 930 kr/år samt en fast 
abonnemangskostnad hos elhandlare på 300 kr/år. Utöver detta betalar de 27,5 
öre/kWh i överföringsavgift till nätägaren. Med en medelanvändning på 2 500 
kWh per hyresgäst blir det 688 kr/år. Totalt blir det en kostnad på 1 918 kr per år 
och lägenhet (för hela föreningen 17 262 kr). Att byta till IMD skulle kosta 
bostadsrättsföreningen mellan 3 000 och 4 000 kr per lägenhet för nya mätare och 
installation av dessa. Vi räknar med 4 000 kr. Abonnemangsavgiften för avläsning 
är 190 kr per lägenhet och år. Utöver det tillkommer en tariffavgift på effekten på 
284 kr per år och lägenhet, i och med att man säkrat upp till 63A. 

Eftersom föreningen gått samman och nu är en större kund har de lyckats 
förhandla sig till ett bättre avtal hos nätägaren och har nu en överföringsavgift på 
19 öre/kWh. Total årskostnad blir då 949 kr/år, om vi räknar med att de boende 
använder samma mängd el som tidigare. 

Med en investeringskostnad på 36 000 kr (4000 x 9 lägenheter), en besparing på 
8 721 kr/år ((1918–949 kr/år) x 9 lägenheter) och en kalkylränta på 5 % får vi en 
återbetalningstid på cirka 4,7 år. Med en livslängd för IMD-anläggningen på 
omkring 16–20 år är det således i många fall en god investering. 
 

 

 

 
Nätavgift: 930 kr Tariffavgift:  
Abonnemang: 300 kr Avläsning:  
Elanvändning: 688 kr Elanvändning:  

 
Besparing:  

 
Investeringskostnad: 4 000 kr Återbetalningstid 
(5 % kalkylränta):  
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Energigemenskaper 
EU-kommissionen har tagit fram direktiv som bland annat syftar till att underlätta 
omställning till förnybar energi och stärka konsumenternas ställning. 
Energimarknadsinspektionen (Ei) har presenterat åtgärder som de anser krävs för 
att genomföra direktivet. I samband med detta har de bland annat presenterat 
följande förslag rörande flerbostadshus:  

Om överföring av el inom ett flerbostadshus sker till flera elanvändare med egna 
abonnemang, ska mätning av mängden överförd el och dess fördelning över tiden 
även kunna ske för hela byggnaden.  

Vid gemensam mätning för en byggnad ska beräkningen av energiskatt ske i den 
gemensamma mätpunkten för byggnaden och uppgifterna som rapporteras för 
de enskilda uttags- och inmatningspunkterna inne i byggnaden ska endast avse 
den el som även har blivit uppmätt i den gemensamma mätpunkten. 

Dessa förslag skulle, om de vinner laga kraft, möjliggöra att el från en 
solcellsanläggning som förbrukas inom fastighetens gemensamma mätpunkt får 
likvärdiga ekonomiska förutsättningar som vid kollektivmätning. Förslagen 
föreslogs träda i kraft 1 januari 2021 men processen har blivit försenad. 
 
 

Sammanfattning 
Att byta till kollektivmätning kan vara en god investering i sig och har fastigheten 
dessutom solceller kan egenanvändningen av solel ökas markant och därmed också 
lönsamheten från solcellsanläggningen. Eftersom kollektivmätning för el 
fortfarande är relativt ovanligt i Sverige kan det vara en god idé att noga se över 
regelverk och lagstiftning innan man sätter igång. Det gäller såklart även för hur 
den egenproducerade elen ska hanteras. Ska man byta till kollektivmätning bör 
man också noga överväga de olika alternativ som finns, inte minst bör det ses ur 
hyresgästernas perspektiv. Beroende på vilken väg man väljer att gå kan man 
komma att bemötas olika av både hyresgäster och hyresgästföreningen. 

Att vara påläst och ha goda argument redo inför hyresomförhandlingar är en 
rekommendation. Exempelvis kan fördelningsmätning uppfattas som ett orättvist 
sätt att ta betalt för elen. Kostnaden behöver inte nödvändigtvis vara kopplad till 
den faktiska användningen, oavsett hur mycket el hyresgästen använder betalar 
den fortfarande samma summa. Att mäta och debitera elen med hjälp av 
undermätare kanske är det mest rättvisa sättet att ta betalt för sina hyresgästers 
elanvändning. De faktureras då i direkt relation till hur mycket el de faktiskt har 
använt. 

Lagstiftningen kring kollektivmätning, IMD, solceller och energigemenskaper är 
fortfarande i förändring och kan komma att ändras framöver, så det är viktigt att 
ta reda på vad som gäller och inte ta beslut utifrån gammal information. 
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Att byta till kollektivmätning av sin elanslutning kan vid första anblick verka 
komplicerat men tar man hjälp av en kunnig och erfaren leverantör får man oftast 
den hjälp man behöver. Är man dessutom medlem i en branschorganisation eller 
förening finns det också ofta hjälp att få därifrån. 
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PVT- Värmeåtervinning från solceller 
 
Heat recovery potential from PV modules for residential buildings: 
Simulation case studies for Swedish climate. 
 
Project: Optimerad renovering för effektiva solcellstak 
 
Introduction 
Photovoltaic thermal collectors (PVT) can generate heat, and electricity using a single 
collector thus resulting in more efficient use of roof area. There exist many commercial 
products for PVT collectors where PV and heat exchanging elements are sold as one unit, 
and water-glycol is usually used as a working media in the collector. However, a variant 
Aerothermal concept is of interest, where the existing PV collectors are converted into PVT 
collectors, by recovering the heat from PV modules, and utilising it for various applications 
such as space heating (SH), domestic hot water (DHW), and industrial drying. In a typical 
Aerothermal configuration, the air flow behind PV module is created using air channels, and 
the heated air is ducted to the point of usage. The use of air as working media is technically 
simplistic with a potential for lower cost of overall system in comparison to water-based 
systems (Zenhäusern et al., 2017).  This study aims to simulate an air-based PVT system, and 
its utilisation for residential applications. Two energy system configurations are simulated.  
 

A) Recovered heat from PV collectors is used for pre-heating of DHW. 
B) Heat from PV collectors is used at evaporator of an air source heat pump (ASHP) to 

increase its performance. The ASHP is further used to generate DHW. 
 

The system performance in both cases is evaluated.  
 
Load and boundary conditions  
A group of three multifamily houses is considered for DHW load calculations. The 3 
buildings are located in the central Swedish town of Sunnansjö in the municipality of Ludvika 
with geographical coordinates of 60.2 oN and 14.9 oE. The building cluster consists of 3 
buildings, with total 48 apartments, with 62 inhabitants. An aerial view of the building cluster 
is shown in Figure 1. The total roof area available is 1600 m2 (South facing: 288 m2, North 
facing: 288 m2, West facing: 510 m2, East facing 510 m2). 

 
Figure 1: Aerial view of the analysed building cluster 

 
The overview of total annual DHW load of building cluster is 126 MWh, and thus specific 
load of 2625 MWh/apartment. The DHW is circulated in the various building zones with a 
total pipe length of 200 m with a design temperature drop of 5 °C to account for the heat 
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losses through the pipe walls. A sinusoidal function representing the cold-water temperature 
is used for simulations. The DHW designed temperature is set to 55 °C. The daily variation 
In the DHW flow is shown in Figure 2. 

Figure 2: Daily variation in the DHW flow rate for analysed building cluster 
Meteorological inputs: Borlänge is the closest available weather data to the location of the 
project, and data for the year 2014 is used for the analysis. Global horizontal irradiation 
(GHI) is the amount of solar energy impinging on a horizontal surface in a particular time 
frame. The annual GHI for the analysed location is 971 kWh/m2. The annual average wind 
speed for the location is 3.3 m/s and shows slight variations throughout the year. On the 
contrary, the ambient temperature is characterized by significant monthly variation and 
reaches sub-zero temperatures for five months in a year. The annual average ambient 
temperature of the location is 4 ℃. The simulations are done using TRNSYS tool, with time 
step of 1 minute. 
TRNSYS type 568 is used for simulations, which is a ventilated PV type with airflow behind 
the PV surface. The schematic of PVT is shown in Figure 3.  

 
Figure 2 layout of ventilated PV type used for simulations 

The absorbing surface, and structural material consist of various layer of PV module such as 
glass, EVA, PV cell, and back sheet. The optical and thermal properties of these layers are 
used as inputs in TRNSYS as listed in Table 1. 
 
Table 1 Input parameters for simulated PVT component (Hammami et al. 2017) 
   Optical coefficients 

Layer 
material 

Thickness 
(mm) 

Thermal conductivity 
(W/mK) 

Reflection 
(ρ) 

transmission 
(τ)  

absorption 
(α) 

Glass 4 1.8 0.1 0.88 0.02 
EVA 0.4 0.35 - 0.97 0.03 

Silicon PV 
cell 0.4 150 - - 1 
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   Optical coefficients 
PV back 

sheet 0.3 0.3 - - 1 

 
The air channel height is set to 5 cm after optimisation. The collector type is validated by 
(Jonas et al., 2019), over a 10 days testing period for Italian climate. In this study, a good 
match was found between measured and simulation results, with coefficient of variation of 
0.14 oC, however the study was conducted using only one PV module, therefore the effects 
of collector arrangements on performance were not evaluated.  In another validation study, 
performance of a PVT module of 1.26 m2 area was monitored for location in Shanghai, 
China. The PVT outlet temperature, and electrical performance were measured, and results 
were compared with simulation study conducted in TRNSYS, concluding a good match b/w 
measured and simulated data (Hermen, 2017). 
 
Case 1: PVT for domestic hot water pre-heating. 
 
In this system arrangement, the recovered heat from PVT is used to pre-heat the DHW. The 
system flow diagram is shown in Figure 4, where the recovered heat is transferred to water 
using an air-water heat exchanger. Ambient air enters at a designed flow rate behind PVT 
collectors, exchange heat from back sheet of PV, and is ducted at the inlet of air-water heat 
exchanger. The outlet air from heat exchanger is expelled to the atmosphere, so the PVT 
collectors works in an open loop. 
The cold make-up water enters on secondary side of heat exchanger, and finally enters a 
buffer tank, which stores this hot water. The water from this storage tank is pumped to 
DHW loop, where district heating (DH) is used as a main heat source for DHW preparation. 
With each draw-off, the make up water enter the circuit, and is pre-heated using recovered 
air from PV collectors.   
 

 
Initially, an optimisation is performed to conclude that thermal output of collectors has 
non-linear trend with air flow rate behind PVT collectors, with optimal value of 60 kg/h 
for 1 m2 of collector area. This optimal value of flow rate is then used to simulate the 
system with rest of components. The system performance results are shown in table 2 
below. 
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Table 2: Thermal output of system at various collector areas, evaluated at specific tank volume of 60 l/m2. 
Collector 
area (m2) 

Thermal output 
(MWh/year) 

% of DHW load met 
by solar collectors 

10 4.5 3.5 % 
100 17 13.5 % 
260 24 19.5 % 
500 28 22.5 % 

 
Recovery of heat from larger collector areas results in higher thermal output, and thus larger 
portion of DHW demand met by collectors. For a collector field of 260 m2, the recovered 
heat from PVT can be used to meet 20 % of total DHW load, and this rest 80 % is provided 
by DH. It can also be noted that the thermal output increase with collector area is non-linear. 
This is because increase in collector area results in an increase in tank temperature, which 
limits the exergy gains from PVT collectors, and decrease the heat recovery potential in air-
water heat exchanger. The variation of area specific system output at various collector areas 
is shown in Figure 5. 

 
Figure 5: The variation of area specific thermal output with collector area, evaluated for a 45o South facing 
collector array, with specific tank volume of 60 l/m2. 
 
For the same collector area, the decrease in specific tank volume from 60 L/(h.m2) to a lower 
value, will increase the tank temperature, and decrease the thermal output of the system. 
Table 3 shows the thermal output trend for varying tank volume, at collector area of 500 m2. 
The relative decrease in thermal output is more prominent below specific tank volume of 30 
L/(h.m2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Table 3: Effect of tank volume on thermal output, evaluated for collector area of 500 m2. 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

10 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Th
er

m
al

 o
ut

pu
t (

kW
h/

m
2 )

Collector array area (m2)

𝑄𝑄 = 404.36 𝐴𝐴−0.814

𝐴𝐴 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎 𝑚𝑚2

Q = Thermal output, kWh/𝑚𝑚2



Bilaga 4 PVT - Värmeåtervinning från solceller Sida 5 av 9 

Specific tank volume L/(h.m2) Thermal output (MWh/year) 
60 28.5 
50 27.8 
40 26.8 
30 25.6 
20 22.2 

 
A sensitivity analysis suggests that the highest system output is obtained for a collector tilt 
of 45o towards South. Similarly, collector orientation has more prominent impact of 
performance, with highest thermal and electrical performance for a south facing collector, as 
shown in table 4. 
 
Table 4: The effect of orientation on collector electrical and thermal performance, evaluated for a collector array 
of 100 m2, with specific tank volume of 60 l/m2 

Orientation Thermal output 
(kWh/m2) 

Electrical output 
(kWh/kW peak) 

South 170 1024 
East 134 758 
West 148 756 
North 106 432 

South-East 158 953 
South-West 167 952 

 

The hourly variation in heated water temperature at outlet of heat exchanger is shown in 
Figure 6. The maximum temperature is obtained in summer, with highest irradiation and vice 
versa. Also, in summer, the ambient air usually has a higher temperature than makeup water 
temperature, and thus providing advantage of “free-heating” by exchanging heat from 
ambient air to makeup water.  

 
Figure 6: Hourly variation in temperature of make up water heated by recovered heat from PV. 
 
 
 
Case 2: PVT with ASHP for DHW pre-heating  
 
In this system arrangement as shown in figure 7, hot air from PVT collector is utilized in the 
evaporator of ASHP. The hot air is fed to outdoor unit of ASHP to increase its coefficient 
of performance (COP). ASHP in conjunction with a buffer tank is used for DHW 
preparation. District heating is used for DHW piping recirculation losses and is used as back 
up for DHW heating when ASHP capacity is not adequate. 
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Figure 7: System arrangement where recovered heat from PV is fed to evaporator of ASHP 
 
A commercial heat pump model’s performance map is used for simulations. This type of HP 
is available in split design with outdoor unit (evaporator) and indoor unit (condenser). These 
HPs are widely used for central heating and DHW heating in heating systems. The 
specification of simulated HP is shown in Table 5. 
 
Table 5: Specifications of ASHP simulated using a performance map 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For the given HP capacity, a reference system is defined where HP, and DH are used as 
sources for DHW preparation. The HP capacity is chosen based on average DHW load. In 
this reference case, no utilisation of PVT collector is assumed, and thus ASHP evaporators 
takes in ambient air as heat source. A sensitivity analysis is performed to reach an optimal 
tank volume capacity of 3 m3. The simulation results show that for the selected capacity, 
ASHP can provide 83.5 MWh of heat which is equivalent to 66 % of annual DHW load. The 
rest 34 % is provided by DH, as shown in figure 8. 

 
Figure 8: The fraction of DHW load met by DH, and ASHP in reference case simulations, where no heat 
assistance from PVT collector is assumed  
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The seasonal coefficient of performance (SCOP) for reference case is 3.11. The next step is 
to utilise the recovered air from PV for evaporator of ASHP. The expected benefit of “PVT 
integrated HP system” is the increase in HP performance. The results of PVT integration to 
reference system is shown in Figure 9 for various collector areas.  
 

 
Figure 9: The effect of various PVT collector areas on the thermal output of PVT+HP system, and on 
ASHP SCOP. 
 
In comparison to reference case (collector area of 0 m2), Integration of PVT collectors 
improves the SCOP. Therefore, for the same thermal output, HP consumes less electricity, 
and similarly for same power consumption, HP produce more heat. For a PVT collector field 
of 100 m2, a 3.8 % increase in HP SCOP is observed which increases from 3.11 for reference 
case to 3.23 for PVT+HP case. Increase in SCOP results in 3.8 % decrease in HP power 
consumption, equivalent to annual electricity savings of 1038 kWh for a PVT field of 100 
m2, thus resulting in area specific electricity savings of 10.3 kWh/m2/year.  A sensitivity 
analysis is performed for various tank volume, and for a collector field of 100 m2, and the 
results are shown in Figure 10.  
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Figure 10: Sensitivity analysis results for effect of various tank volume on SCOP, and equivalent electricity 
savings, evaluated for a collector array of 100 m2.  
 
The increase in tank volume results in SCOP improvement due to lower sink temperatures 
in HP. However, the effect of PVT integration at higher tank volumes has a very small effect 
on electricity consumption reduction for HP. 
 
Other simulation variants: Two simulation variants of above system arrangement are studied. 
In the first variant, the ASHP was operated only when there is any heat available from PVT 
collectors, therefore the operation was restricted to daytime only. Results suggest that the 
SCOP of HP increases by 49 % compared to reference case, as ASHP operates at higher 
inlet air temperatures. However, due to limited number of operational hours, the % of DHW 
load met by PVT+ASHP is limited to only 30 %, and rest 70 % is met by DH. The savings 
due to PVT integration on electricity consumption remains unchanged at value of 10.3 
kWh/m2/year. In the second variant, the ASHP capacity, and tank volume were increased 
to maximise the heat output of PVT+ASHP system. Results suggest tank with a HP heating 
capacity of 15 kW, tank volume of 16 m3, and a PVT array of 100 m2, the system can generate 
115 MWh/year, and thus fulfilling 90 % of the total DHW load. The piping recirculation 
heat losses (representing 10 % of DHW load) are still compensated by DH system. The 
electricity savings due to PVT integration are evaluated at 15 kWh/m2/year.  The results are 
summarised in Table 6.  
 
Table 6: Summary of simulation results for ASHP integrated system 

  

Units 

Reference 
system (Only 

ASHP, no 
PVT, DH as 

backup) 

System 
with PVT 
(ASHP + 

PVT + DH 
as backup) 

System with 
PVT 

(Simulation 
variant 1) 

System 
with PVT 

(Simulation 
variant 2) 

Heat pump capacity (heating 
mode) kW 10.9 10.9 10.9 15 

PVT area m2 0 100 100 100 
Storage volume m3 3 3 3 16 

Total DHW load MWh/year 126 126 126 126 
% Heating load fulfilled by Heat 
pump system (with or without 

PVT) 
% 66% 67% 30% 90% 

% Heating load fulfilled by 
district heating % 34% 33% 70% 10% 

SCOP of heat pump  3.11 3.23 4.66 2.77 
Annual power consumption 

decreases of HP due to 
integration of PVT collector 

kWh/year NA 1038 1038 1502 

 
 
Discussion and Conclusions 
 
The energetic benefits of recovered heat from PV collector are analysed. Two system 
configurations are simulated.  
 

a) Recovered heat from PV collectors is used for pre-heating of DHW. 



Bilaga 4 PVT - Värmeåtervinning från solceller Sida 9 av 9 

b) Heat from PV collectors is used at evaporator of an air source heat pump (ASHP) to 
increase its performance. The ASHP is further used to generate DHW. 
 

The advantage of PVT integration is more pronounced when recovered heat is used directly 
for pre-heating of DHW. Hot air from PVT collector’ exchanges heat with colder makeup 
water, sometime utilising the free heat from ambient, with higher potential for heat recovery 
from PV collectors. This possibility does not exist when PVT is coupled with ASHP, as the 
performance improvement of ASHP is limited by the temperature gain in PVT in reference 
to the ambient temperature. The major limitations of this study are listed below. 
 

• The effect of collector arrangements (series or parallel) on system performance is not 
considered. For any simulated PVT area, the PVT TRNSYS type consider it as a 
single collector, therefore ignoring the effect of temperature gradients that may occur 
in any real installation, where several collectors are installed in series and parallel.  

• The effect of air leakage is not considered. In any real installation, it is difficult to 
obtain a fully leak-proof system, and thus there is always some loss of air volume, 
which results is spillage of recovered heat. The pressure drop effect in ducting is not 
considered,  

 
For future studies, a few more system alternatives could be interesting where the recovered 
heat from PV can be utilised effectively. One such arrangement could be use of recovered 
heat for space heating applications in residential buildings with mechanical ventilation.  
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