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Abstract 

 

This thesis investigates which obstacles and opportunities there are for solar cells in 

multifamily buildings and which role different kinds of electricity meter play. An analysis of 

measured use of electricity from buildings in the area Sätra in Gävle is made and compared 

with electricity generated by a photovoltaic plant. It is in advantage to have photovoltaic 

plants on existing buildings when there is a good roof area with small shading problems. 

There is a big renovation need among the ”miljon programme” and it would be convenient at 

the same time of renovation to also install photovoltaic plants. This is an issue of profitability. 

The tax cut proposal from the Government in 2015 gives a compensation of 0.60 SEK/kWh 

overproduction for legal persons only. There are several limits, for example fuse is 100 A and 

overproduction is maximum 30 000 kWh per year. When multifamily buildings have low 

amount of usage of electricity, the overproduction can be large and is not in advantage of 

limitation of the overproduction.  

When it comes to different kinds of electricity meters, one is metering per hour or per minute 

and there is also a splitting in metering ”trefassumma” or per phase. With trefassumma or per 

phase the difference in overproduction is relatively small and have insignificance meaning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sammanfattning 

I det här arbetet utforskas vilka hinder och möjligheter som finns för solceller i flerbostadshus 

och vilken roll olika sorters elmätare har. En analys görs av uppmätta elbehovet från 

fastigheter i området Sätra i Gävle samt jämförelse med en solcellsanläggnings elproduktion.  

Det som framkommer är att det är fördelaktigt att ha solcellsanläggningar på befintliga 

byggnader då det finns en god yta att utnyttja på taken och det är en plats med små 

skuggningsproblem. Det finns ett stort renoveringsbehov bland miljonprogrammets 

byggnader och det vore lämpligt att vid samma tidpunkt som renovering även installera 

solcellsanläggningar. Det finns dock en fråga om lönsamhet. Regeringens 

skattereduktionsförslag som det ser ut idag, 2015, med en ersättning om 60 öre multiplicerat 

med underlaget, som är överproduktionen, gäller endast för juridiska personer. Det innebär 

exempelvis för ett kommunalt bolag så räknas alla fastigheter in under en juridisk person. Det 

finns flera begränsningar i förslaget, t ex inkommande säkerhetsstorlek på max 100 A och att 

underlaget får uppgå till max 30 000 kilowattimmar per år. Då flerbostadshusen har lågt 

elbehov kan överproduktionen blir stor och gagnas då inte av en begränsning av underlaget.   

Vad gäller de olika sorternas mätare finns det dels mätare som redovisar uppmätta värden per 

timma och mätare som ackumulerar momentana värden och det finns även uppdelning i att 

mäta trefassumma eller per fas. Vid trefassumma eller per fas blir skillnaden i överproduktion 

försumbart liten och mätmetoden har mindre betydelse. Däremot jämförelsen av timmätning 

eller momentanmätning visar en större skillnad. Vid timmätning görs en viss kvittning av 

använd el och produktion av solel och därför blir överproduktion av solel  högre vid 

momentanmätning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Förord 

 

Det här examensarbetet är den avslutande delen inom Energisystemingenjörsprogrammet vid 

Högskolan i Gävle. Examensarbetet motsvarar 15hp. 

 

Jag vill rikta ett stort tack till mina handledare Mattias Gustafsson och Jan Akander, för deras 

delgivande av kunskap och engagemang. Jag vill även rikta ett tack till Thorsten Handler som 

har bistått mig med god information på telefon ett flertal gånger. 
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1.1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
I världen idag finns en stor potential till utökad elproduktion av solenergi. Solceller är oftast 

lämpliga för installation på befintliga byggnader. Det uppskattas att möjligheten i Sverige för 

solelproduktion från byggnadsanknutna system är så hög som 10 - 40 TWh (Molin et al., 

2010). Sverige hade 2013 en installerad effekt på 43,1 MW. (Energimyndigheten, 2014) och 

produktionen ligger runt 48 GWh.(Antagande att 1 kW producerar 900 kWh per år.) 

 

Sverige har fastslagit ett antal nationella mål. Ett generationsmål som innebär att Sverige ska 

ha löst de stora miljöproblemen innan vi lämnar över vårt samhälle till nästa generation. Det 

finns vidare 16 miljökvalitetsmål varav ett är God bebyggd miljö. Här finns ett mål att från 

1995 till 2020 ska andelen energianvändning (per kvadratmeter) i bostäder och lokaler minska 

med 20%. (Liu et al., 2014) På lokal nivå har Gävle kommun mål att uppnå. I det 

miljöstrategiska programmet anges att man vill minska energianvändningen med 15 % till år 

2020 och i kommunala fastigheter skärps målet till 20 % jämfört med 2008s nivå.(Gavle.se) 

Vidare ska Gävle kommun arbeta för en fossilfri energiförsörjning för fastigheter och 

anläggningar till år 2030 och de kommunala fastigheterna ska vara fossilfria redan år 2016. 

Produktionen av förnybar energi ska öka till exempel med hjälp av solenergi. (Gavle.se) 

 

Primärenergi är källan till all energi på jorden. Det är den energi som finns i naturresurser som 

inte har genomgått någon omvandling av människor, till exempel solenergi. Primärenergi kan 

sedan omvandlas exempelvis till elektricitet. Det går åt energi samt sker förluster vid 

omvandling. För att producera nyttig energi går det åt en större mängd 

primärenergi.(Lightfoot, 2007) Enligt Lombard et al.(2008) har användningen av den globala 

primärenergin mellan åren 1973-2004 ökat mer än befolkningsökningen. Det visar att 

energianvändning är kopplat till ekonomisk utveckling och en växande befolkning. Lombard 

menar att dagens energi- och socio-ekonomiska system inte är hållbara, vilka sprids vid 

globalisering. (Lombard, 2008) 

Vidare menar Professor Hans Rosling i ett tal i TEDWoman att det inte är 

befolkningsökningen som ökar energianvändningen. Befolkningsökningen sker i de fattiga 

länderna och de länderna använder en blygsam andel energi. Det är istället det ökande 

ekonomiska välståndet som står för ökningen av använd energi. Rosling har tre förslag på vad 

som behöver göras. Det är 1.energieffektivisering, alltså spara på resurserna. 2. Ändra 

levnadsvanor, till exempel minska på konsumtionen. 3. Växla över från fossil energi till 

förnybar energi. (Rosling, 2010) 

 

Den totala slutanvändningen brukar delas in i tre områden: industri, transporter och ”andra 

sektorer”. Andra sektorer är den största delen procentuellt och brukar även kallas byggnader. 

Inom byggnader är det bostäder som ”kostar” mest energi.(Lombard, 2008)  

Fjärrvärme är det vanligaste uppvärmningssättet i Sverige. Mer än hälften av alla bostäder och 

byggnader värms med fjärrvärme. Bland flerbostadshus är andelen omkring 90 procent. 

Fjärrvärme är bra för miljö och klimat då möjligheten tas att utnyttja energi från källor som 

annars kan vara svårt att ta tillvara såsom hushållsavfall, biomassa(rester från skogen), 

värmeproduktion vid kraftvärmeverk och spillvärme från industrier. 2013 i Sverige bestod 

bränslemixen av 63 % hushållsavfall och biomassa, 7 % spillvärme från industrin, 11 % 
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fossila bränslen och ca 45 % av den totala värme som produceras till fjärrvärme produceras i 

kraftvärmeverk. (Svensk fjärrvärme, 2015) 

Länsstyrelsen i Gävleborg gav ut rapporten ”Energieffektivisering av flerbostadsfastigheter – 

11 lokala exempel år 2012”. I den rapporten kom man bland annat fram till att byggnader med 

solceller inom fjärrvärmenät har hög standard på hållbarhet och energieffektivitet. Det är 

intressant för fastighetsägare att investera i egenproducerad solel idag då livslängden på 

solceller är över 25 år samt att priset på solceller har sjunkit mycket de senaste åren.(Godow-

Bratt et al.) 

Solcellsteknikens kostnadsutveckling tillsammans med lokala, regionala samt nationella mål 

inom energi- och miljöområdet har skapat ett stort intresse kring att producera el med 

solcellstekniken. Hösten 2014 har det i regeringsbudgeten budgeterats för både ett 

skatteavdragssystem för överproduktion av el samt ett investeringsstöd för installation av 

solcellssystem. Det gör att intresset för solcellstekniken troligtvis kommer att bli stort och 

tekniken står inför sitt ”kommersiella” genombrott då investeringskostnaden är låg.  

Tillsammans med skatteavdragssystemet för överproduktion och investeringsstödet kan bra 

ekonomi erhållas för slutkund. Dock finns det en kunskapslucka hur elanvändningen internt i 

fastigheten samverkar med solcellstekniken. 

 

En enkel beskrivning av flerbostadshus är ett stort hus med flera lägenheter i. Enligt boverket 

är ett genomsnittligt flerbostadshus byggt 1959 och består av en källare samt tre våningar 

ovan jord. I huset finns 17 lägenheter och det bor ungefär 1,7 personer i vardera 

lägenhet.(Boverket, 2014) 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utforska vilka hinder och möjligheter som finns för solceller 

på flerbostadshus, speciellt med utgångspunkt i lagar och regelverk. Sedan 1 januari 2015 

finns en skattereduktion för överproduktion hos mikroproducenter om 60 öre/kWh upp till 30 

000 kWh/år. Dock är det otydligt över hur överproduktionen ska mätas. Beloppet påverkas av 

mätartyp och av nettodebiteringsperioden och beloppet påverkar i hög grad ekonomin hos 

solcellsanläggningen. Fokus hos detta arbete ligger i att utreda hur överproduktionsbeloppet 

påverkas av mätartyp och av nettodebiteringsperioden utifrån nya lagstiftningen, för att 

bedöma om den nya lagstiftningen utgör en möjlighet eller hinder för potentiella 

mikroelproducenter.  

1.3 Mål 

Målet med uppsatsen är att skapa en förståelse för reglerna kring solcellers överproduktion av 

el, ta reda på vilka slags mätare som finns och studera hur mätartyp och 

nettodebiteringsintervall påverkar beloppet av köpt och överproducerad el.   

1.4 Metod 

En litteraturstudie utförs för att finna kunskap kring solceller och hur elmätning av dessa 

fungerar. En intervju har gjorts för att ytterligare få detta samband klarlagt. Även rapporter 

från myndigheter och organisationer studeras. Speciell fokus tillägnas regelverk kring 
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mätning av producerad och överproducerad el, nettodebiteringsperioder och senaste lagar som 

berör elmikroproducenter.  

En beräkning och analys av uppmätta data från flerbostadshus i området Sätra i Gävle görs. 

Själva mätningarna, som omfattar en period om 2 sommarmånader, var färdiggjorda av 

Mattias Gustafsson då detta examensarbete startade. Mätningarna är på använd fastighets- och 

i vissa fall hushållsel och upplösningen är på varje minut. Simultant har global solstrålning 

mot en horisontell yta utförts.  

Med mätningar som utgångspunkt har simuleringar över av en tänkt solcellsanläggning på 

fastigheternas tak utförts, med en tidssteg om 1 minut. För två anläggningsstorlekar har totala 

elproduktionen beräknats och utifrån byggnadernas elanvändning, så har elöverproduktionen 

uppskattats. Överproduktionens belopp är beroende av hur mätningen sker. Beroende om 

nettodebiteringen sker på minut- eller timbasis och en- eller trefassumma, studeras 

överproduktionsbeloppet för en klar och en mulen dag och för hela tvåmånadersperioden.    

 

1.5 Avgränsningar 
Arbetet har gjorts om flerbostadshus och mätningarna av använd el är på fastighetselen och 

hyresgästernas privata hushållsel har inte tagits med.  
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2 Teori 

2.1 Miljonprogrammet 

2.1.1 Byggnader 
Mellan åren 1965-1974 genomfördes det så kallade “miljonprogrammet”. Det innebar att en 

miljon bostäder byggdes under de åren. Det var mestadels stora flerbostadshus i olika storlek 

och utformning. Den vanligaste hustypen var ett tre våningar högt lamellhus utan hiss. Andra 

vanliga hustyp är skivhus som har fem eller flera våningar och punkthus som har från tre 

våningar men oftast 6-8 våningar.(Orest, 2006) Ungefär en tredjedel av husen har horisontella 

eller låglutande tak. Hus med många våningar såsom åtta eller ibland fler var ganska vanligt. 

50 procent av byggnaderna var dock de ”traditionella” trevåningshusen och 20 procent var 

lägre huslängor och radhus. Det var vidare vanligt med garage under marken, balkongerna 

indragna i husfasaden och gjorda i betong.(Hall, Vidén, 2006) 

2.1.2 Renoveringsbehov 
Under miljonprogrammet låg fokus på effektivitet och ekonomisk rationalitet i byggandet. 

Reglerna för att få statligt stöd styrde utformningen av lägenheterna vilket gav relativt 

liknande planlösningar. Till skillnad från äldre hus med beprövat byggmaterial 

experimenterades en del med byggmaterial som skulle hålla kostnader nere. Tyvärr har det 

visat sig att en del material inte håller lika bra och det tillsammans med storskaligheten har 

gett ett stort renoveringsbehov.(Sverigesradio,2014) 

Gemensamt för byggnader inom miljonprogrammet är att de behöver renoveras efter 30-40 år 

och inför stora renoveringar är det rimligt att se till möjligheten att möta energimässiga 

miljömål. Totalt uppskattas att det idag är 80 procent av Sveriges ca 4 miljoner lägenheter 

som har för stor energianvändning jämfört med miljökraven. Det innebär att ungefär 80 000 

lägenheter behöver renoveras årligen under 40 år.(Godow-Bratt et al., 2012) 

Sverige behöver vara framgångsrikt i att minska energianvändningen i flerbostadshus i 

framtiden och andelen förnybar energi spelar en viktig roll, däribland solenergi. (Liu et al. 

2014)  

2.1.3 Energieffektivisering av fastighetsel 
Det finns både ekonomiska och energimässiga vinster på att minska elanvändningen av 

fastighetselen. Paiho et al.(2013) har i en rapport beskrivit att en åtgärd kan vara att byta ut 

befintlig belysning i trapphus och andra gemensamma utrymmen till mer energieffektiv 

belysning. Ett annat förslag som nämns är att sätta en timer som tillåter två timmar i taget på 

motorvärmaruttagen, då uttagen oftast ligger på samma elmätare som fastighetselen. 

Ytterligare ett förslag ges som innebär ett byte av pumpar och fläktar till mer energieffektiva 

sådana. (Paiho et al, 2013) 

2.2 Solceller 

2.2.1 Funktion 
Solcellstekniken går ut på att ta emot och omvandla energi som kommer från solen till 

elektrisk och förnybar energi. Solcellen består oftast av halvledarmaterialet kisel. Kisel som 

dopas med fosfor får ett överskott av elektroner och blir en negativ laddningsbärare, n-skikt. 
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Kisel som dopas med bor får ett underskott av elektroner och blir en positiv laddningsbärare, 

p-skikt. (Sidén, 2009) När solen lyser (fotonenergi) på solcellen så får elektroner energi att 

bryta sig loss (excitera) och vandrar till det positivt laddade p-skiktet. På så vis uppstår en låg 

elektrisk likspänning på 0,5 V. Solcellerna seriekopplas för att uppnå önskad ström- och 

spänningsstyrka i en så kallad solcellsmodul.(Sidén, 2009) 

2.2.2 Typer av solceller 
Det finns två typer av solceller som dominerar på marknaden idag. Det är kiselsolceller och 

tunnfilmssolceller som står för 80 respektive 20 procent. Av kiselsolceller finns två sorter och 

det är monokristallina och polykristallina kiselsolceller. Polykristallina är billigast och 

vanligast med ca 45-50 procent av den totala solcellsmarknaden. (Naturskyddsföreningen, 

2011) 

Tunnfilmssolceller är en annan typ av solceller. Det är tunna skikt som läggs på ett substrat. I 

skikten finns olika verksamma ämnen. Ett ämne är amorft kisel där atomerna inte är ordnade i 

kristaller. Tillverkningen av cellerna kan göras vid relativt låga temperaturer och man kan 

därför använda bland annat plast som substrat. (Naturskyddsföreningen, 2011)  

2.2.3 Solcellsanläggning  
Solcellsanläggningar är vanligtvis fristående anläggningar, som inte är kopplade till elnätet, 

samt anläggningar som är nätanslutna. I denna rapport fokuseras enbart på anläggningar som 

är anslutna till elnätet. I ett nätanslutet system seriekopplas solcellsmoduler i en eller flera 

strängar till en växelriktare som omvandlar likspänning till 230 V växelspänning. Från 

växelriktaren går en kabel till fastighetens elcentral som fördelar elen till användning och till 

en elmätare som registrerar både inmatad och utmatad el. (Bixia, 2014) 

2.2.4 Skuggning 
Hur stor effekt som kan utvinnas från solcellen beror på vilken vinkel solinstrålningen har 

mot solcellsmodulernas yta. Maximal effekt fås då solcellen är vinklad med direkt mot solen. 

Under maj, juni och juli ges vanligtvis mest energi från solcellsanläggningar i Sverige. 

Solcellsmodulers vinkel på 30-40 grader från horisontellplanet mot söder under 

sommarmånaderna är lämpligast. Solen står lägre under vintermånaderna och därför kan det 

vara lämpligare att placera solcellerna på en vägg. Det viktigaste när solcellsmodulerna ska 

placeras är när de ska producera som mest el samt förutsättningarna för just den 

platsen.(Ehrenberg, 2012) 

Om en solcellsmodul utsätts för skuggning förloras ström, spänning och effekt. Hur mycket 

som förloras beror på hur många celler i modulen som skuggas och hur kraftig skuggan är. 

Skuggor kan komma från takkupor, skorstenar, gatubelysning, träd, flaggstänger m.m. När en 

solcell hamnar i skugga ökar denna cells motstånd, vilket stryper ström som genereras i alla 

solceller. Upp emot 70-80 % av strömmen kan försvinna beroende på skuggans styrka och 

omgivningstemperatur. Skuggas modulen totalt kan all effekt försvinna. (Solarlab, 2014) 

De flesta solcellsanläggningar idag är riktade mot söder. Rasmus Luthander (2013) har i sin 

rapport ”Photovoltaic System Layout for Optimized Self-Consumption” undersökt vad som 

händer om man skulle dela upp modulerna och rikta några av dem mot öster och några mot 

väster samt eventuellt ändra på lutningen. Det visade sig att man kan få en jämnare 

dagsproduktion, alltså högre produktion på morgon och på kväll och lägre mitt på dagen. 

Detta kan ha betydelse då elbehovet kan sjunka på dagtid då många är hemifrån för att stiga 

igen när folk kommer hem från arbetet och lagar mat och sätter på tvättmaskinen till exempel. 

Detta skulle göra att den egenproducerade elen kan användas i större utsträckning än 

traditionellt då solcellsmodulerna är riktade mot söder och produktionstoppen blir mitt på 

dagen. Vidare sparas mer pengar för den som producerar egen el då elpriset att köpa oftast är 
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högre än elpriset att sälja. I köppriset ingår skatter och avgifter såsom energiskatt och 

nätavgift med moms och detta får man inte tillbaka när solcellsanläggningen producerar ett 

överskott och matar in på elnätet. Om huset kan använda den elenergi som 

solcellsanläggningen har producerat slipper el att köpas in och man sparar mer per producerad 

kWh än intäkterna om man skulle sälja elen till en elleverantör. (Luthander, 2013) 

 

2.2.5 Solinstrålning och vinklar 

Den uppmätta solinstrålningen som används i beräkningarna är uppmätt med horisontellt 

placerade pyranometrar som mäter total solinstrålning och diffus solinstrålning (på horisontell 

yta). För att kunna använda dessa mätdata för att uppskatta produktion av el från en 

solcellsanläggning behöver mätvärdena omvandlas enligt ekvation 1-10 för att erhålla total 

solinstrålning på en yta enligt önskemål (solcellsmodulerna).   

Solinstrålningen består av direkt och diffus instrålning. Utanför jordatmosfären är 

solstrålningens intensitet 1367 W/m²(solarkonstanten). ( Duffie et al. 2006) All solinstrålning 

som når jordytan är inte direktinstrålning. På grund av brytning och spridning av solljuset i 

atmosfären blir en del diffus strålning. Mängden vattenånga, fria vattendroppar och andra 

partiklar i luften ökar halten diffus strålning.  

Jorden roterar runt solen i en elliptisk bana (ekliptikan). Jorden roterar samtidigt kring sin 

axel. På grund av jordaxelns lutning i förhållande till ekliptikan kommer solens strålar falla in 

i olika vinklar i förhållande till ekvatorplanet under året. Detta kallas deklinationen och 

varierar mellan -23,45° och +23,45°.  

Timvinkeln är solens vinkelförskjutning öster eller väster om den lokala meridianen på grund 

av jordens rotation, 15° per timme. Med soltid menas att solen, vid aktuell plats, enligt denna 

tidräkning står i söder kl 12.00 sann soltid. Vidare att ta hänsyn till är solhöjden, zenitvinkeln 

och azimutvinkeln.  

Varje loggat mätvärde beräknas med ekvation 1-10 för att få solinstrålningen på minutbasis på 

en solcellsanläggning med lutningen 45 grader och en azimutvinkel = 0, dvs. i rakt söderläge.  

Total strålning mot en yta:  

I = Ib + Id + Ig    ( 1 ) 

Total = direkt från solen + diffus från atmosfären + markreflektion  

Deklination:  

δ = 23,45 sin (360(284 + n)/365)      ( 2 )   

n = årets dag  

Timvinkel:  

ω = 15*(hh-12) + (mm + E)/4 + (Lst - L1)  ( 3 )  
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hh = timmar, mm = minuter  

Soltid:  

Soltid = standard tid + 4*( Lst - L1) + E  Lst = I Sverige -15°, Ll = Gävle -17,14°  

E = 229,2(0,000075 + 0,001868cos(B) – 0,032077sin (B) – 0,014615cos(2B) – 

0,04089sin(2B)    ( 4 ) 

B = 360(n-1)/365  

Incidensvinkel:  

θ=arcos(cos(δ)sin(ω)sin(β)sin(γ) + cos(δ)cos(ω)sin(λ)sin(β)cos(γ) - sin(δ)cos(λ)sin(β)cos(γ) + 

cos(δ)cos(ω)cos(λ)cos(β) + sin(δ)sin(λ)cos(β))  ( 5 ) 

Solhöjden:  

αs = arcsin(cos(δ)cos(ω)cos(λ) + sin(δ)sin(λ))  ( 6 ) 

Direkt solinstrålning horisontellt mot solen  

Ib,n = Ih – Id,h/cos(90 – αs)   Ih = total solinstrålning på horizontell yta (uppmätt)  ( 7 ) 

   Id,h = diffus solinstrålning (uppmätt)  

Direkt solinstrålning på lutad yta (solcellsanläggning)  

Ib = Ib,n *cos(Θ)      ( 8 )    

Isotropisk modell:  

Ig = pg*Ih*((1 – cos(β))/2)    pg = markreflektionen = 0,2  ( 9 ) 

Id = Id,h*((1 + cos(β))/2     ( 10 ) 

Timvinkeln ω (ekvation 3) beräknas för varje minut genom att korrigera soltiden (ekvation 4) 

från 1 juli – 31 aug.   

Därefter beräknas Incidensvinkeln (ekvation 5) genom att beräkna deklinationen δ (ekvation 

2) samt att solcellsmodulernas lutning β = 45° och riktad i direkt söderläge γ = 0°. Latituden λ 

= 60,67 (Gävle).  

Solhöjden αs beräknas med ekvation 6 och därefter beräknas den direkta solinstrålningen mot 

en lutad yta (solcellsanläggning) enligt ekvation 7 och 8. Därefter beräknas diffus 

solinstrålning och markreflektionen ut genom användandet av en isentropisk 

beräkningsmodell enligt ekvation 9 och 10. Summeras därefter solinstrålningen (Ekvation 1) 

fås den totala solinstrålningen på en lutad yta, dvs solcellsanläggningen och elutbytet kan 

beräknas. (Duffie et al. 2006) 
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2.2.6 Reglerkraft 
Solenergi är en intermittent energityp och det betyder att solel endast produceras dagtid då 

solen lyser. Solinstrålningen varierar också över året och är störst under vår, sommar och höst 

och betydligt mindre under vintern. En fråga är om det behövs en större reglerkraft om 

solenergins andel ökar i Sverige. Lennart Söder skrev en rapport som heter På väg mot en 

elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige: En studie om behovet av reglerkraft. 

Här studerade han 10 TWh solkraft och konstaterade att en mycket större andel förnybar 

energi inte dramatiskt påverkar behovet av reglerkraft jämfört med dagens behov. Med 

reglerkraft menas kraftsystemets förmåga att följa nettoförbrukningen från timme till timme. 

Söder konstaterar att det är intressant att solceller och vindkraft kan komplettera varandra till 

viss del, då undersökningen visar att det blåser mer på vintern och solen skiner mer på 

sommaren.(Söder, 2012) Vidare finns i Sverige goda förutsättningar för både sol- och 

vindkraften att regleras med de stora mängder vattenkraft, vilken är en utmärkt kraftkälla som 

reglerkraft.(Naturskyddsföreningen, 2011 ) 

 

2.3 Elmätning 

2.3.1 Ellagen 
Ellagen 1997:857 kapitel 3: 10 § Den som har nätkoncession är skyldig att utföra mätning av 

mängden överförd el och dess fördelning över tiden. 

Om en elanvändare har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere skall 

nätkoncessionshavaren i stället dels preliminärt beräkna mängden överförd el och dess 

fördelning över tiden (preliminär schablonberäkning), dels slutligt mäta mängden överförd el 

och beräkna dess fördelning över tiden (slutlig schablonberäkning). Detta gäller inte en 

elanvändare som begärt att mängden överförd el och dess fördelning över tiden skall mätas. 

I lagtexten står att produktionen ska mätas över tid och det har fritt tolkats av elbolagen som 

per timme. Men förutom att mäta per timme så finns olika idéer om exempelvis hur 

mätningen ska ske per fas eller via trefassumma. Det innebär att de olika konfigurationer som 

används idag alla är lagliga, men problemet är att de ger olika resultat och framförallt är detta 

problematiskt när man ska mäta överproduktionen från solceller.(Handler, 2014)  

2.3.2 Mätarkonfigurationer 
Ett stort antal mätarkonfigurationer är möjliga med avseende på hantering av mätning av 

förbrukad och producerad energi. Vissa av dem är mer lämpliga vid elproduktion från 

solceller och några är totalt olämpliga. Gemensamt för alla elmätare är att de mäter och 

registrerar energi cirka varje sekund. Sedan sker summering till tim- eller månadsdata. 

(Svensson, 2010) I Sverige har vi ofta trefasiga elsystem i våra hus men ibland enfasiga i 

lägenheter. Elmätning sker ibland genom mätning per fas och ibland via trefassumma, vilket 

innebär att de tre faserna summeras. Om solcellsanläggningen är mindre än 3kW 

rekommenderas att den är enfasig och är det en större anläggning rekommenderas trefasig. 

(Handler, 2014) Denna rekommendation är för att man är rädd för att få obalans i nätet, men 

går egentligen lätt att ordna genom att flytta en solcell till en annan fas.(Handler, 2014) 

  

Nettodebitering : Här spelar det ingen roll om mätningen sker per fas eller trefassumma. Den 

energi som registreras är den överförda totala nettoenergin för de tre faserna. Importerad och 
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exported energi registreras inte utan mätaren kvittar automatiskt exporterad energi mot 

importerad. En nackdel är att viss information går förlorad om förhållandet mellan importerad 

och exporterad energi men kan även nettodebiteras i faktureringssystemet och då finns all 

information från mätaren.(Svensson, 2009) 

 

Mätning med import/exportregistrering: Här är av betydelse om uppdelningen sker per fas 

eller via trefassumma. Den importerade och exporterade energin blir större vid uppdelning per 

fas än vid trefassumma. Troligt är att vid trefassumma så blir den exporterade energin oftast 

obetydlig. Både vad det gäller energikostnad och skatt så kan skillnaden bli stor med detta 

system. Om man istället enbart mäter import/export men debiterar netto så försvinner 

skillnaden mellan uppdelning per fas eller trefassumma. Tilläggas bör även att denna 

eventuella skillnad uppkommer endast då produktion och förbrukning finns under samma 

mätare och när produktion och förbrukning är i princip lika stora.(Svensson, 2009) 

 

Absolutregistrering: En mätare med denna konfiguration känner inte av om energin 

importeras eller exporteras. Den producerade energin registreras som förbrukad vilket medför 

att man får betala för sin överskottsel. Denna konfiguration ses som direkt olämplig ihop med 

mikroproduktion av solel. Absolutregistrering sker endast per fas och inte genom 

trefassumma.(Svensson , 2009)  

 

Backspärr: Denna konfiguration kan registrera både per fas och trefassumma, men en 

övervägande del på marknaden är inställda mot trefassumma. Problemet med backspärr är att 

den registrerar bara strömmen i en riktning. Den exporterade överskottselen kommer man 

alltså inte få betalt för. Även denna konfigurering ses som olämplig vid framställning av 

solel.(Svensson, 2009) 

 

Enligt Elforskrapporten Hantering av elmätning vid småskalig produktion och andra udda 

belastningsfall så dras slutsatsen att nettodebitering är den enklaste konfigurationen. 

Problemet är att när man kvittar produktion och förbrukning kan det medföra minskade 

skatteintäkter. Det kan komma en lagstiftning som detaljerat styr reglerna för hur producerad 

och förbrukad el ska se ut. Det är då möjligt att med en import/export registrering få register 

för all producerad respektive förbrukad el. I nästa steg kan bestämmas om man sedan ska 

nettomäta för en nettodebitering eller så kallad nettoavräkning.(Svensson, 2009) 

 

Inom konfigurering Mätning med export/importregistrering döljer sig ett par olika metoder 

som alla fungerar men som ger olika resultat. Som exempel kan här tas tre olika mätare som 

registrerar på olika sätt men som alla är lagliga. En är så kallad sann 3-fasig elmätare som 

mäter per fas utan att göra någon summering över alla tre faserna. Här blir den importerade 

och exporterade energin störst. Nästa mätare kallas en summamätare som summerar faserna 

och sedan registrerar om det är produktion eller förbrukning. Här blir den exporterade energin 

mindre och alltså mindre lönsam än sann 3-fasig elmätare. En tredje sorts mätare summerar 

produktion och förbrukning under en timme och gör sedan en kvittning.(Handler, 2014) 

2.3.3 Överförd el 
Distribuerad elproduktion kan delas in i två delar. Det är mikroproduktion och småskalig 

produktion och baseras på elanvändning och produktion. Mikroproduktion definieras som en 

elproduktionsanläggning med huvudsäkring på högst 63 A och 43,5 kW som högsta 

inmatningseffekt, samt att den elenergi som matas in på elnätet inte får vara större än den som 

tas ut under ett år. Vidare behöver en mikroproducent starta ett separat abonnemang för att få 
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betalt för överskottsproduktionen. En elmätare måste också vara ansluten som klarar att mäta 

förbrukningen och produktionen i båda riktningarna.(Holmgren, 2013) 

Enligt ellagen är elhandelsföretagen skyldiga att leverera den mängd el som deras kunder 

förbrukar. Nätföretaget ska installera en mätare med insamlingsutrustning i elproducentens 

inmatningspunkt, alltså den punkt där även den producerade elen matas ut på elnätet. 

Mätutrustning samt installering ska bekostas av elproducenten. Dock är producenter, med 

effekt som är högst 1500 kW, undantagna från denna kostnad. (Energimarknadsinspektionen, 

2010) 

En småskalig producent producerar mer el än den förbrukar under ett år och har till skillnad 

mot mikroproducenten ett säljande syfte. Elproduktionsanläggningen har en effekt som kan 

uppgå till 1500 kW. För den småskaliga producenten krävs två separata elmätare. En för 

konsumtionen och den andra till produktionen. Den småskaliga elproducenten behöver ett 

separat säljavtal med ett elhandelsföretag för överskottsproduktionen.(Holmgren, 2013) 

2.3.4 Råkraftmarknaden 
Den svenska råkraftsmarknaden är integrerad med en nordisk marknad och har 

överföringsförbindelser till Norge, Danmark och Finland. Vidare är det nordiska nätet 

sammankopplat med det europeiska elnätet.(Energimarknadsinspektionen, 2012). I Norden 

sker handel med el på den nordiska elbörsen Nord Pool Spot(NPS). Under år 2013 var 

Sveriges totala elproduktion 149,5 TWh och användningen var 139,5 vilket resulterade i en 

nettoexport på 10,0 TWh. I Sverige sker elproduktionen främst genom vattenkraft och 

kärnkraft.(Energimarknadsinspektionen, 2013) I EU produceras dock fortfarande mer än 

hälften av elen med förbränning av fossila bränslen. De vanligast använda energislagen är 

naturgas och kol. (Ekonomifakta, 2015) 

2.4 Överproduktion från solceller 

2.4.2 Skattereduktion 
Överproduktion av el sker då producerad el är större än använd el. Problemet med att 

definiera överproduktion handlar egentligen om vilken tidsupplösning som används. 

Regeringen har lagt ett förslag till skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el (2014-

10-23). Detta förslag började gälla från och med den 1 januari 2015. Förslaget är till för att 

underlätta för dem som är intresserade av att investera i förnybar el för egen produktion, till 

exempel solceller, samt stärka de konsumenter som framställer förnybar el för egen 

förbrukning. Underlaget får max uppgå till 30 000 kWh/år och skattereduktionen räknas fram 

genom att multiplicera underlaget med 60 öre. Med underlag menas överproduktion, alltså 

den produktion som överstiger den egna förbrukningen. Förslaget är tänkt att stödja 

omställningen av energisystemet. Det är också tänkt att elkunderna ska ges en större chans till 

en aktivare roll både som användare och producent.(Regeringen, 2014) Andra krav som ställs 

för att ha rätt till skattereduktion är att anläggningen matar in och tar ut el i samma 

anslutningspunkt och att säkringen som finns där är på högst 100 A. Rätten gäller fysiska och 

juridiska personer, dödsbon samt svenska handelsbolag. Underlaget baseras på det antal 

kilowattimmar el som matas in i anslutningspunkten under kalenderåret, dock begränsat till 

högst så många kilowattimmar el som tagits ut i samma anslutningspunkt under året. Om flera 

personer matar in el i samma anslutningspunkt så ska underlaget delas lika. Underlaget får 

uppgå till max 30 000 kilowattimmar per år för en person eller en anslutningspunkt. Företag 

kan få del av skattereduktionen om villkoren uppfylls att vara ett stöd av mindre betydelse. 

Den elleverantör som säljer el till en mikroproducent är tvungen att också ta emot den el som 

mikroproducenten framställer. Undantaget är om mikroproducenten har tecknat avtal med 

någon annan att ta emot elen.(Regeringen, 2014) 
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Vidare kommer investeringsstöd fortsatt finnas med 100 miljoner per år under perioden 2015-

2018. Regeringen anser att efterfrågan på stöd för solceller är stort och man vill med detta 

stöd stärka och stimulera den fortsatta utvecklingen.(Regeringen, 2014)  

2.4.3 Elcertifikat 
Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat system som syftar till att öka produktionen av 

förnybar el och däribland solel, på ett kostnadseffektivt sätt. I Sverige ska systemet bidra till 

25 TWh förnybar el från år 2002 till 2020. Producenter av förnybar energi får ett certifikat för 

varje producerad megawattimme. Elleverantörer och vissa elanvändare är skyldiga att köpa en 

viss kvot av certifikat. På detta sätt skapas efterfrågan och säljaren får vissa intäkter samtidigt 

som det stimulerar till utbyggnaden av förnybar energi. Den extra kostnaden detta medför för 

elleverantörerna ingår i det elpris som kunderna i sin tur får betala. Anläggningen måste bli 

godkänd av Energimyndigheten för att tilldelas certifikat. Sedan utförs och kontoförs 

certifikaten av Svenska Kraftnät. (Energimyndigheten, 2014)  

 

2.4.4 Nettodebitering 
Nettodebitering innebär att producerad solel kvittas mot använd el under en viss tidsperiod. 

Vissa tider på året fås ett överskott av solcellsproduktion då el matas ut på nätet, andra tider är 

det tvärtom att el behöver tas ut vid underskott. Denna variation sker både över dygnet och 

under året. Vanligtvis konsumerar bostäder lägre el under sommaren då solcellerna 

producerar som mest. Medan vintertid ökar konsumtionen och solcellerna producerar även 

som lägst. Årsvis nettodebitering innebär att flödena kvittas under året. Månadsvis 

nettodebitering innebär en månadsinriktad kvittning med hänseende på dagen när solen lyser 

och solcellerna producerar jämfört med mörka natten utan produktion. 

Vid nettodebitering kan elproducenten kvitta överproduktion mot antingen mängden uttagen 

el med inmatad el per kWh eller priset för inmatad respektive uttagen el i kronor.(Holmgren, 

2013) 

Avräkningens längd har stor betydelse för mängden sparad el som kan fås. Idag utnyttjas en 

liten del av de takytor som finns vid solelproduktion. På till exempel småhus används 2-7 m² 

av de 60 m² som finns. Även flerbostadshus har en låg utnyttjandegrad av sin takyta. Om 25 

procent av de tak och fasadytor som har minst 70 procent av optimal solinstrålning utnyttjas 

så har Sverige på dessa ytor en potential på ca 10-15 TWh solelproduktion. Det är på redan 

befintliga ytor och ingen ny mark behöver exploateras. (Molin et al. 2010) 

Just nu finns det olika hinder i Sverige för nettodebitering. Dels är det inte lagligt enligt 

mätförordningen och dels så hanteras och skattas producerad och konsumerad el 

separat.(Holmgren, 2013) 

I artikeln Economic and energy analysis of three solar assisted heat pumpsystems in near zero 

energy buildings av Thygesen och Karlsson konstateras att det mest effektivaste sättet att 

använda solcellsanläggningar är att minska andelen el som behöver köpas. Minskningen av 

andelen el som behöver köpas kan bli relativt stor med små investeringar. De konstaterar 

också att med månatlig elmätning i Sverige är det troligt att installering av solceller kan bli ett 

populärt sätt att göra byggnader mer energieffektiva.  

2.4.5 Feed-in-tariff 
Feed-in-tariff är ett ersättningssystem. Det tillämpas ett fast pris, det vill säga ett garanterat 

minimipris för olika produktionsformer, till exempel för solenergi. Detta system finns i flera 

länder och underlättar för introducering och bibehållandet av förnybar energi. Det innebär att 

en extern part, ofta staten betalar ersättning för den el som överproduceras och matas ut på det 

gemensamma elnätet. Ersättningen betalas för överproduktionen av solel, alltså det som matas 
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ut på det gemensamma elnätet. (Sero, 2014) Detta system minskar problemen med vilken 

sorts mätare man ska ha på samma sätt som skattereduktionsförslaget. Här fås ett fast 

minimipris istället för en skattereduktion.  

2.4.5 Momsregistrering 
Mervärdesskatt(moms): Enligt en dom från EU har fastslagit att en solcellsanläggning i 

anslutning till en privatbostad som regelbundet levererar el till elnätet ska registreras för och 

betala moms. Avdragsrätt gäller om all el som produceras säljs till elhandelsbolag och el 

sedan köps tillbaka och moms betalas för elen. I dessa fall finns avdragsrätt för förvärvet av 

anläggningen.(Skatteverket, 2014) 

Enligt skatteverket är alltså rättsläget tydligt. Det ses som en ekonomisk verksamhet att 

installera en solcellsanläggning och sälja antingen all el eller enbart överskottselen in på 

elnätet. Det finns ingen beloppsgräns för mervärdesskatten. Man är skyldig att registrera sig 

för och betala mervärdesskatt oavsett belopp.(Skatteverket, 2014) 

Dock har den förra energiministern Anna-Karin Hatt uttryckt en annan åsikt. Det var under 

hennes och den förra regeringens tid som förslaget om skattereduktionen först lades. Den 7 

maj 2014 medverkade hon i P1 Klotets radioprogram och berättade om deras ambition vad 

gäller skattereduktion för överskottsel. Hon sa då att: ” Regeringens ambition och inriktning 

är väldigt tydlig i propositionen, som småskalig mikroproducent ska man inte behöva redovisa 

moms.”(Sverigesradio, 2014) 

Per Bolund, miljöpartistisk finansmarknad- och konsumentminister, har även sagt att för 

tillfället är det så att moms ska betalas, men regeringen vill se över förslaget och då kan 

momsplikten komma att ändras. Man vill även utöka skattereduktionen till att gälla 

bostadsrättsföreningar.(Handler, 2014) 
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3 Resultat 
 Sätra 

Bostadsområdet Sätra ligger i Gävle och husen där är del av miljonprogrammet. Under två 

månader har elmätning gjorts på tre hus. Det är på två stycken punkthus på Jökelvägen 24 och 

26 och ett större lamellhus på Glaciärvägen 1-11. Mätningarna har gjorts på använd el med 

upplösning på varje minut. Det är enbart fastighetselen som mäts på Jökelvägen medan på 

Glaciärvägen ingår även hyresgästernas privata hushållsel.  

Elmätning 

Elmätningen gjordes per minut under två månader, juli och augusti 2014. Elmätningen 

gjordes av Mattias Gustafsson och det var klart innan detta arbete startade. Värdena har 

registrerats i Excel och solelproduktionen har beräknats med hjälp av uppmätt solinstrålning 

under samma tid. Data som har fåtts fram presenteras nedan i diagram. 

. 

3.1 Jökelvägen 24 

3.1.1 Jökelvägen 24, timvärden och minutvärden, 1 juli 

 
Diagram 1: Timvärden på fastighet Jökelvägen 24 med solcellsanläggning på 10 kWp. 

 

Elanvändningen utan solcellsanläggning under dygnet den 1 juli är 120 kWh. Den totala 

produktionen på 10 kWp är 54 kWh och överproduktionen är 26 kWh, vilket motsvarar 47 %. 

Elanvändningen med solcellsanläggning är 91 kWh, vilket innebär 76 % jämfört med 

elanvändningen utan solcellsanläggning. 
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Diagram 2: Timvärden på fastighet Jökelvägen 24 med solcellsanläggning på 40 kWp. 

Elanvändningen utan solcellsanläggning under dygnet den 1 juli är 120 kWh. Den totala 

produktionen på 40 kWp är 216 kWh och överproduktionen är 163 kWh, vilket motsvarar 75 

%. Elanvändningen med solcellsanläggning är 67 kWh, vilket innebär 56 % jämfört med 

elanvändningen utan solcellsanläggning. 

 

 
Diagram 3: Minutvärden på fastighet Jökelvägen 24 med solcellsanläggning på 10 kWp. 

 

Elanvändningen utan solcellsanläggning under dygnet den 1 juli är 120 kWh. Den totala 

produktionen på 10 kW är 54 kWh och överproduktionen är 29 kWh, vilket motsvarar 54 %. 

Elanvändningen med solcellsanläggning är 95 kWh, vilket innebär 79 % jämfört med 

elanvändningen utan solcellsanläggning. 

 
Diagram 4: Minutvärden på fastighet Jökelvägen 24 med solcellsanläggning på 40 kWp. 

 

Elanvändningen utan solcellsanläggning under dygnet den 1 juli är 120 kWh. Den totala 

produktionen på 40 kWp är 216 kWh och överproduktionen är 170 kWh, vilket motsvarar 79 

%. Elanvändningen med solcellsanläggning är 73 kWh, vilket innebär 61 % jämfört med 

elanvändningen utan solcellsanläggning. 

 

Sammanfattning: I diagrammen ovan visas att både produktionen av solel och 

överproduktionen blir högre vid mätning per minut.  

Vid 10 kWp och timmätning är produktionen 53 kWh och överproduktionen är 25 kWh. Vid 

10 kWp och minutmätning är produktionen 54 kWh och överproduktionen är 29 kWh. 

Vid 40 kWp och timmätning är produktionen 213 kWh och överproduktionen är 160 kWh. 

Vid 40 kWp och minutmätning är produktionen 216 kWh och överproduktionen är 170 kWh. 
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3.1.2 Jökelvägen 24, timvärden och minutvärden, 10 kWp, 1 

juli-31 aug 
Tabell 1: Jökelv 24, minutmätning, 10 kWp, 1 juli-31 aug 

Elanvändning utan  Elanvändning med Produktion solel Överproduktion solel Överproduktion i % 

solcellsanläggning solcellsanläggning 10 kWp   10 kWp       

7 320 kWh   5 260 kWh   3 230 kWh   1 160 kWh   36%   

 

 

Tabell 2: Jökelv 24, timmätning, 10 kWp, 1 juli-31 aug 

Elanvändning utan  Elanvändning med Produktion solel Överproduktion solel Överproduktion i % 

solcellsanläggning solcellsanläggning 10 kWp   10 kWp       

7 320 kWh   4 950 kWh   3 230 kWh   850 kWh   26%   

 

 

Tabell 3: Jökelv 24, minutmätning, 40 kWp, 1 juli-31 aug 

Elanvändning utan  Elanvändning med 
Produktion solel 40 
kWp Överproduktion solel Överproduktion i % 

solcellsanläggning solcellsanläggning     40 kWp       

7 320 kWh   3 240 kWh   12 910 kWh   8 830 kWh   68%   

 

 

Tabell 4: Jökelv 24, timmätning, 40 kWp, 1 juli-31 aug 

Elanvändning utan  Elanvändning med 
Produktion solel 40 
kWp Överproduktion solel Överproduktion i % 

solcellsanläggning solcellsanläggning     40 kWp       

7 320 kWh   2 840 kWh   12 910 kWh 8 430 kWh 65%   

 

Sammanfattning: Överproduktionen av solel är större vid minutmätning än vid timmätning 

både vid 10 kWp och 40 kWp. 

3.1.3 Jökelvägen 24, trefassumma och per fas, 1 juli-31 aug 
 

Tabell 5: Jökelv 24, trefassumma, 10 kWp, 1 juli-31 aug 

Elanvändning utan  Elanvändning med Produktion solel Överproduktion solel Överproduktion i % 

solcellsanläggning solcellsanläggning 10 kWp   10 kWp       

7 319 kWh   5 255 kWh   3 227 kWh   1 160 kWh   36%   

 

3.1.4 Jökelvägen 24, trefassumma och per fas, 1 juli-31 aug 
 

Tabell 6: Jökelv 24, trefassumma, 40 kWp, 1 juli-31 aug 

Elanvändning utan  Elanvändning med 
Produktion solel 40 
kWp Överproduktion solel Överproduktion i % 

solcellsanläggning solcellsanläggning     40 kWp       

7 319 kWh   3 234 kWh   12 907   8 822   68%   
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Tabell 7: Jökelv 24, per fas, 40 kWp, 1 juli-31 aug 

Elanvändning utan  Elanvändning med Produktion solel Överproduktion solel Överproduktion i % 

solcellsanläggning solcellsanläggning 40 kWp/3   40 kWp       

fas 1: 2 349 kWh 986 kWh   4300 kWh   2 939 kWh   68%   

fas 2: 2 171 kWh 919 kWh   4300 kWh   3 050 kWh   71%   

fas 3: 2 799 kWh 1 346 kWh   4 300 kWh   2 850 kWh   66%   

 

Sammanfattning: Vid trefassumma är överproduktionen 8 822 kWh och per fas är 

överproduktionen sammanlagt 8 839 kWh. Den högsta andelen överproduktion är på fas 2 och 

är 71 % medan den lägsta är på fas 3 och är 66 %. Vid trefas är andelen överproduktion 68 %. 

 

3.1.5 Jökelvägen 24, elanvändning storleksordning, 40 kWp 

 
Diagram 5: Elanvändning på fastighet Jökelvägen 24 med solcellsanläggning på 40 kWp. 

 

Sammanfattning: I diagram 5 visas de uppmätta minuteffekterna i fallande storlek, det visar 

att under de flesta dagarna är elanvändningen relativt låg. De tider när det finns högre 

elanvändning är troligtvis tider när tvättstugan varit flitigt använd. 

 

3.1.6 Jökelvägen 24, en solig/molnig dag, 10 kWp, 1 juli 

 
Diagram 6: En solig dag, Jökelvägen 24 med solcellsanläggning på 10 kWp. 
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Elanvändningen utan solcellsanläggning under dygnet den 1 juli är 120 kWh. Den totala 

produktionen på 10 kW är 54 kWh och överproduktionen är 29 kWh, vilket motsvarar 54 %. 

Elanvändningen med solcellsanläggning är 95 kWh, vilket innebär 79 % jämfört med 

elanvändningen utan solcellsanläggning. 

 

 
Diagram 7: En molnig dag, Jökelvägen 24 med solcellsanläggning på 10 kWp. 

 

Elanvändningen utan solcellsanläggning under dygnet den 3 juli är 102 kWh. Den totala 

produktionen på 10 kW är 41 kWh och överproduktionen är 13 kWh, vilket motsvarar 32 %. 

Elanvändningen med solcellsanläggning är 74 kWh, vilket innebär 73 % jämfört med 

elanvändningen utan solcellsanläggning. 

 

Sammanfattning: Den soliga dagen 1 juli vid 10 kWp är överproduktionen 54 % och andelen 

elanvändning med solcellsanläggning är 79 %. Den molniga 3 juli vid 10 kWp är 

överproduktionen 32 % och andelen elanvändning med solcellsanläggning är 73 %. 

 

3.1.7 Jökelvägen 24, en solig/molnig dag, 40 kWp, 1 juli 

 
Diagram 8: En solig dag, Jökelvägen 24 med solcellsanläggning på 40 kWp. 

 

Elanvändningen utan solcellsanläggning under dygnet den 1 juli är 120 kWh. Den totala 

produktionen på 10 kW är 216 kWh och överproduktionen är 170 kWh, vilket motsvarar 79 

%. Elanvändningen med solcellsanläggning är 73 kWh, vilket innebär 61 % jämfört med 

elanvändningen utan solcellsanläggning. 
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Diagram 9: En molnig dag, Jökelvägen 24 med solcellsanläggning på 40 kWp. 

 

Elanvändningen utan solcellsanläggning under dygnet den 3 juli är 102 kWh. Den totala 

produktionen på 40 kWp är 162 kWh och överproduktionen är 99 kWh, vilket motsvarar 61 

%. Elanvändningen med solcellsanläggning är 38 kWh, vilket innebär 37 % jämfört med 

elanvändningen utan solcellsanläggning. 

 

Sammanfattning: Den soliga dagen 1 juli vid 40 kWp är överproduktionen 79 % och andelen 

elanvändning med solcellsanläggning är 61 %. Den molniga dagen 3 juli är vid 10 kWp 

överproduktionen 61 % och andelen elanvändning med solcellsanläggning är 37 %. 

 

3.2 Jökelvägen 26 

3.2.1 Jökelvägen 26, trefassumma och per fas, 1 juli-31 aug 
 

Tabell 8: Jökelv 26, trefassumma, 10 kWp, 1 juli-31 aug 

Elanvändning utan  Elanvändning med Produktion solel Överproduktion solel Överproduktion i % 

solcellsanläggning solcellsanläggning 10 kWp   10 kWp       

5 163 kWh   3 341 kWh   3 227 kWh   1 405 kWh   44%   

 

Tabell 9: Jökelv 26, per fas, 10 kWp, 1 juli-31 aug 

Elanvändning utan  Elanvändning med  Produktion solel Överproduktion solel Överproduktion i % 

solcellsanläggning solcellsanläggning 10 kWp/3   10 kWp       

fas 1: 2 018 kWh 1 308 kWh   1 076 kWh   366 kWh   34%   

fas 2: 1 495 kWh 974 kWh   1 076 kWh   555 kWh   52%   

fas 3: 1 649 kWh 1 128 kWh   1 076 kWh   521 kWh   48%   

 

3.2.2 Jökelvägen 26, trefassumma och per fas, 1 juli-31 aug 
 

Tabell 10: Jökelv 26, trefassumma, 40 kWp, 1 juli-31 aug 

Elanvändning utan  Elanvändning med 
Produktion solel      
40 kW Överproduktion solel Överproduktion i % 

solcellsanläggning solcellsanläggning   
 

40 kWp       

5 163 kWh   1 765 kWh   12 907 kWh 9 536 kWh   74%   
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3.2.3 Jökelvägen 26, en solig/molnig dag, 10 kWp, 1, 3 juli 
 

Tabell 11: Jökelv 26, en solig dag, 10 kWp, 1 juli 

Elanvändning utan  Elanvändning med Produktion solel Överproduktion solel Överproduktion i % 

solcellsanläggning solcellsanläggning 10 kWp   10 kWp       

112 kWh   82 kWh   54 kWh   24 kWh   44%   

 

 

Tabell 12: Jökelv 26, en molnig dag, 10 kWp, 3 juli 

Elanvändning utan  Elanvändning med Produktion solel Överproduktion solel Överproduktion i % 

solcellsanläggning solcellsanläggning 10 kWp   10 kWp       

110 kWh   83 kWh   40 kWh   13 kwh   33%   

3.2.4 Jökelvägen 26, en solig/molnig dag, 40 kWp, 1, 3 juli 
 

Tabell 13: Jökelv 26, en solig dag, 40 kWp, 1 juli 

Elanvändning utan  Elanvändning med Produktion solel Överproduktion solel Överproduktion i % 

solcellsanläggning solcellsanläggning 40 kWp   40 kWp       

112 kWh   46 kWh   216 kWh   150   69%   

 

Tabell 14: Jökelv 26, en molnig dag, 40 kWp, 3 juli 

Elanvändning utan  Elanvändning med Produktion solel Överproduktion solel Överproduktion i % 

solcellsanläggning solcellsanläggning 40 kWp   40 kWp       

110 kWh   49 kWh   162 kWh   101 kWh   62%   

 

. 

3.3 Glaciärvägen 1-11 

3.3.1 Glaciärvägen 1-11, timvärden och minutvärden, 1 juli 

 
Diagram 10: Timvärden på fastighet Glaciärvägen 1-11 med solcellsanläggning på 10 kWp. 
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Elanvändningen utan solcellsanläggning under dygnet den 1 juli är 308 kWh. Den totala 

produktionen på 10 kWp är 52 kWh och överproduktionen är 0 kWh, vilket motsvarar 0 %. 

Elanvändningen med solcellsanläggning är 258 kWh, vilket innebär 84 % jämfört med 

elanvändningen utan solcellsanläggning. 

 

 

 
Diagram 11: Timvärden på fastighet Glaciärvägen 1-11 med solcellsanläggning på 40 kWp. 

 

Elanvändningen utan solcellsanläggning under dygnet den 1 juli är 308 kWh. Den totala 

produktionen på 40 kWp är 218 kWh och överproduktionen är 72 kWh, vilket motsvarar 32 

%. Elanvändningen med solcellsanläggning är 175 kWh, vilket innebär 57 % jämfört med 

elanvändningen utan solcellsanläggning. 

 

. 

 

 
Diagram 12: Minutvärden på fastigheten Glaciärvägen 1-11 med solcellsanläggning på 10 

kWp. 

 

Elanvändningen utan solcellsanläggning under dygnet den 1 juli är 324 kWh. Den totala 

produktionen på 10 kWp är 54 kWh och överproduktionen är 0 kWh, vilket motsvarar 0 %. 

Elanvändningen med solcellsanläggning är 270 kWh, vilket innebär 83 % jämfört med 

elanvändningen utan solcellsanläggning. 
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Diagram13: Minutvärden på fastigheten Glaciärvägen 1-11 med solcellsanläggning på 40 

kWp. 

 

Elanvändningen utan solcellsanläggning under dygnet den 1 juli är 324 kWh. Den totala 

produktionen på 40 kWp är 216 kWh och överproduktionen är 74 kWh, vilket motsvarar 34 

%. Elanvändningen med solcellsanläggning är 182 kWh, vilket innebär 56 % jämfört med 

elanvändningen utan solcellsanläggning. 

 

Sammanfattning: I diagrammen ovan visas att produktionen av solel blir högre vid mätning 

per minut. Överproduktionen är noll vid båda mätningarna. Vid 10 kWp och timmätning är 

produktionen 52 kWh och överproduktionen är 0 kWh. Vid 10 kWp och minutmätning är 

produktionen 54 kWh och överproduktionen är 0 kWh. Vid 40 kWp och timmätning är 

produktionen 208 kWh och överproduktionen är 67 kWh. Vid 40 kWp och minutmätning är 

produktionen 216 kWh och överproduktionen är 74 kWh. 

 

 

3.3.2 Glaciärvägen 1-11, timvärden och minutvärden, 1 juli-

31 aug 
Tabell 15: Glacärv 1-11, minutmätning, 10 kWh, 1 juli-31 aug 

Elanvändning utan sol- Elanvändning med sol- Produktion solel 10 kW Överproduktion solel Överproduktion i % 

cellsanläggning cellsanläggning     10 kW       

22 226 kWh 18 999 kWh 3 227 kWh   0 kWh   0%   

 

Tabell 16: Glaciärv 1-11, timmätning, 10 kWp, 1 juli-31 aug 

Elanvändning utan sol- Elanvändning med sol- Produktion solel 10 kWp Överproduktion solel Överproduktion i % 

cellsanläggning cellsanläggning     10 kWp       

22 252 kWh 19 018 kWh 3 234 kWh   0 kWh   0%   

 

Tabell 17: Glaciärv 1-11, minutmätning, 40 kWp, 1 juli-31 aug 

Elanvändning utan sol- Elanvändning med sol- Produktion solel 40 kW Överproduktion solel Överproduktion i % 

cellsanläggning cellsanläggning     40 kW       

22 226 kWh 9 319 kWh   12907 kWh 4 295 kWh   33%   

 

 

Tabell 18: Glaciärv 1-11, timmätning, 40 kWp, 1 juli-31 aug 
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Elanvändning utan sol- Elanvändning med sol- Produktion solel 40 kW Överproduktion solel Överproduktion i % 

cellsanläggning cellsanläggning     40 kW       

22 252 kWh 9 316 kWh   12 936 kWh 3 936 kWh   30%   

 

Sammanfattning: Vid 10 kWp är överproduktionen 0 både vid minutmätning och 

timmätning. Vid 40 kWp är överproduktionen större vid minutmätning än vid timmätning. 

3.3.3 Glaciärvägen 1-11,trefassumma, per fas,1juli-31 aug 
 

Tabell 19: Glaciärv 1-11, trefassumma, 10 kWp, 1 juli-31 aug 

Elanvändning utan sol- Elanvändning med sol- Produktion solel 10 kWp Överproduktion solel Överproduktion i % 

cellsanläggning cellsanläggning     10 kWp       

22 226 kWh 18 999 kWh 3 227 kWh   0 kWh   0 %   

 
Tabell 20: Glaciärv 1-11, per fas, 10 kWp, 1 juli-31 aug 

Elanvändning utan sol- Elanvändning med sol- Produktion solel Överproduktion solel Överproduktion i % 

cellsanläggning cellsanläggning 10 kWp/3   10 kWp       

fas 1: 6 005 kWh 4 934 kWh   1 076 kWh   5 kWh   0 %   

fas 2: 9 218 kWh 8 142 kWh   1 076 kWh   0 kWh   0 %   

fas 3: 7 003 kWh 5 928 kWh   1 076 kWh   0 kWh   0 %   

Sammanfattning: Vid trefassumma är överproduktionen 0 kWh och per fas är 

överproduktionen sammanlagt 5 kWh. Andelen överproduktion är 0 både vid trefassumma 

och per fas. 

 

 

3.3.4 Glaciärvägen 1-11, trefassumma, per fas juli-31 aug 
 

Tabell 21: Glaciärv 1-11, trefassumma, 40 kWp, 1 juli-31 aug 

Elanvändning utan sol- Elanvändning med sol- Produktion solel 40 kW Överproduktion solel Överproduktion i % 

cellsanläggning cellsanläggning     40 kWp       

22 226 kWh 9 319 kWh   12907 kWh 4 295 kWh   33 %   

 

Tabell 22: Glaciärv. 1-11, per fas, 40 kWp, 1 juli-31 aug 

Elanvändning utan sol- Elanvändning med sol- Produktion solel Överproduktion solel Överproduktion i % 

cellsanläggning cellsanläggning 40 kWp/3   40 kWp       

fas 1: 6 005 kWh 1 705 kWh   4 300 kWh   1 745 kWh   41 %   

fas 2: 9 218 kWh 4 918 kWh   4 300 kWh   1 055 kWh   25 %   

fas 3: 7 003 kWh 2 703 kWh   4 300 kWh   1 570 kWh   37 %   

Sammanfattning: Vid trefassumma är överproduktionen 4 295 kWh och per fas är 

överproduktionen sammanlagt 4 370 kWh. Den högsta andelen överproduktion är på fas 3 och 

är 37 % medan den lägsta är på fas 2 och är 25 %. Vid trefas är andelen överproduktion 33 %. 
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3.3.5 Glaciärvägen 1-11, elanvändning storleksordning 10 

kWp 

 
Diagram 14: Elanvändning på fastighet Glaciärvägen 1-11 med solcellsanläggning på 10 

kWp. 

 

Sammanfattning: I diagram 14 visas de uppmätta minuteffekterna i fallande storlek, det visar 

att under de flesta dagarna är elanvändningen relativt låg. De tider när det finns högre 

elanvändning är troligtvis tider när tvättstugan varit flitigt använd. 

 

3.3.6 Glaciärvägen 1-11,en solig/molnig dag, 10 kWp 1,3 juli 
 

 

 
Diagram 15: En solig dag, Glaciärvägen 1-11 med solcellsanläggning på 10 kWp. 

 

Elanvändningen utan solcellsanläggning under dygnet den 1 juli är 324 kWh. Den totala 

produktionen på 40 kWp är 216 kWh och överproduktionen är 74 kWh, vilket motsvarar 34 

%. Elanvändningen med solcellsanläggning är 182 kWh, vilket innebär 56 % jämfört med 

elanvändningen utan solcellsanläggning 
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Diagram 16: En molnig dag, Glaciärvägen 1-11 med solcellsanläggning på 10 kWp. 

 

Elanvändningen utan solcellsanläggning under dygnet den 3 juli är 291 kWh. Den totala 

produktionen på 40 kW är 40 kWh och överproduktionen är 0 kWh, vilket motsvarar 0 %. 

Elanvändningen med solcellsanläggning är 251 kWh, vilket innebär 86 % jämfört med 

elanvändningen utan solcellsanläggning. 

 

Sammanfattning: Den soliga dagen 1 juli vid 10 kWp är överproduktionen 74 % och andelen 

elanvändning med solcellsanläggning är 56 %. Den molniga 3 juli vid 10 kWp är 

överproduktionen 0 % och andelen elanvändning med solcellsanläggning är 86 %. 

 

 

 

3.3.7 Glaciärvägen 1-11,en solig/molnig dag, 40 kWp 1,3 juli 
 

 
Diagram 17: En solig dag, Glaciärvägen 1-11 med solcellsanläggning på 40 kWp. 

 

Elanvändningen utan solcellsanläggning under dygnet den 1 juli är 324 kWh. Den totala 

produktionen på 40 kWp är 216 kWh och överproduktionen är 74 kWh, vilket motsvarar 34 

%. Elanvändningen med solcellsanläggning är 182 kWh, vilket innebär 56 % jämfört med 

elanvändningen utan solcellsanläggning 
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Diagram 18: En molnig dag, Glaciärvägen 1-11 med solcellsanläggning på 40 kWp. 

 

Elanvändningen utan solcellsanläggning under dygnet den 3 juli är 291 kWh. Den totala 

produktionen på 40 kW är 162 kWh och överproduktionen är 30 kWh, vilket motsvarar 19 %. 

Elanvändningen med solcellsanläggning är 129 kWh, vilket innebär 44 % jämfört med 

elanvändningen utan solcellsanläggning. 

 

Sammanfattning: Den soliga dagen 1 juli vid 40 kWp är överproduktionen 34 % och andelen 

elanvändning med solcellsanläggning är 56 %. Den molniga 3 juli vid 40 kWp är 

överproduktionen 19 % och andelen elanvändning med solcellsanläggning är 44 %. 
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4 Diskussion 
 

Det finns en stor potential till utökad elproduktion av solceller både i världen och i Sverige 

idag. Behovet av mer förnybar energi syns inte minst inom de mål som är satta för att 

underlätta omställningen av energisystemen. I God bebyggd miljö finns målet att till år 2020 

minska andelen energianvändning i bostäder med 20 %. 

Professor Hans Rosling menar att det inte är befolkningsökningen som är den största 

anledningen till ökad energianvändning i världen utan det är det ökande välståndet. Av hans 

tre förslag på åtgärder kan solceller användas inom två. Dels kan elanvändningen av köpt el 

minska i flerbostadshus genom att installera solcellsanläggningar och därigenom 

energieffektivisera. I ännu större grad berör Roslings tredje punkt installation av solceller. 

Den handlar om vikten av att växla över från fossil energi till förnybar energi.  

Fjärrvärme är det vanligaste uppvärmningssättet i Sverige. Bland flerbostadshus är andelen så 

mycket som omkring 90 procent. Länsstyrelsen i Gävleborg har i en rapport konstaterat att 

byggnader med solceller inom fjärrvärmenätet har hög standard på hållbarhet och 

energieffektivitet, vilket är ett gott betyg åt solceller. 

 

Solcellsanläggningar är lämpliga för befintliga byggnader. På flerbostadshusen finns mycket 

outnyttjad yta som oftast är beläget högt så risk för skuggningsproblem från omgivningen är 

minimala. Inte minst med tanke på renoveringar som väntar inom miljonprogrammen vore det 

ekonomiskt fördelaktigt att sätta upp solcellsanläggningar i samband med renovering. 

Thorsten Handler föreslår att flytta på skorstenar till norra delen av hustaken och sedan 

placera solcellsmoduler på resten av taket. 

 

Timmätning eller minutmätning 

I mätningarna visas att både produktionen och överproduktionen av solel blir högre vid 

mätning per minut. Vid ett dygn så visar mätningar att produktion och överproduktion är 

större vid minutmätning än timmätning vid både 10 kWp och 40 kWp. Även vid längre tid 

såsom två månader är överproduktionen större vid minutmätning än vid timmätning,  

 

Jökelvägen 24, 1 juli 

Vid 10 kWp och timmätning är produktionen 54 kWh och överproduktionen är 26 kWh.  

Vid 10 kWp och minutmätning är produktionen 54 kWh och överproduktionen är 29 kWh. 

 

Vid 40 kWp och timmätning är produktionen 216 kWh och överproduktionen är 163 kWh. 

Vid 40 kWp och minutmätning är produktionen 216 kWh och överproduktionen är 170 kWh. 

 

Glaciärvägen 1-11, 1 juli 

Vid 10 kWp och timmätning är produktionen 52 kWh och överproduktionen är 0 kWh. 

Vid 10 kWp och minutmätning är produktionen 54 kWh och överproduktionen är 0 kWh. 

 

Vid 40 kWp och timmätning är produktionen 208 kWh och överproduktionen är 67 kWh.  

Vid 40 kWp och minutmätning är produktionen 216 kWh och överproduktionen är 74 kWh. 

 

Jökelvägen 24, 1 juli-31 aug 

Vid 10 kWp och timmätning är produktionen 3 230 kWh och överproduktionen är 1 032 

kWh.  
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Vid 10 kWp och minutmätning är produktionen 3 227 kWh och överproduktionen är 1 163 

kWh. 

 

Vid 40 kWp och timmätning är produktionen 12 910 kWh och överproduktionen är 8 430 

kWh. Vid 40 kWp och minutmätning är produktionen 12 907 kWh och överproduktionen är 8 

822 kWh. 

 

Glaciärvägen 1-11, 1 juli-31 aug 

Vid 10 kWp och timmätning är produktionen 3 234 kWh och överproduktionen är 0 kWh. 

Vid 10 kWp och minutmätning är produktionen 3 227 kWh och överproduktionen är 0 kWh. 

 

Vid 40 kWp och timmätning är produktionen 12936 kWh och överproduktionen är 3 936 

kWh.  

Vid 40 kWp och minutmätning är produktionen 12 907 kWh och överproduktionen är 4 295 

kWh. 

 

 

Sammanfattning: Under 1 juli är vid både Jökelvägen 24 och Glaciär skillnaderna större vid 

40 kWp solcellsanläggning och överproduktionen är något större vid minutmätning än vid 

timmätning. 

 

 

Trefassumma eller per fas 

En elmätare mäter antingen trefassumma eller per fas och det ger skillnader i resultat. Till 

exempel om det överproduceras 2 000 W el på en fas och används 1 000 W vardera på de 

andra två faserna registrerar en del mätare det totala användningen och överproduktionen som 

0 W och en del mätare användning som 2 000 och överproduktion som 2 000 W. Det kan ge 

betydande skillnader i registrerad användning/överproduktion för samma solcellsanäggning 

och fastighet men med olika mätartyper. 

 

Jökelvägen 24, 1 juli-31 aug 

Vid 10 kWp och trefassumma är överproduktionen 1 163 kWh och per fas är 

överproduktionen sammanlagt 1 186 kWh. Den högsta andelen överproduktion är på fas 2 och 

är 42 % medan den lägsta är på fas 3 och är 30 %. Vid trefas är andelen överproduktion 36 %. 

 

Vid 40kWp och trefassumma är överproduktionen 8 822 kWh och per fas är 

överproduktionen sammanlagt 8 839 kWh. Den högsta andelen överproduktion är på fas 2 och 

är 71 % medan den lägsta är på fas 3 och är 66 %. Vid trefas är andelen överproduktion 68 %. 

 

Glaciärvägen 1-11, 1 juli-31 aug 

Vid 10 kWp och trefassumma är överproduktionen 0 kWh och per fas är överproduktionen 

sammanlagt 5 kWh. Andelen överproduktion är 0 både vid trefassumma och per fas. 

 

Vid 40 kWp och trefassumma är överproduktionen 4 295 kWh och per fas är 

överproduktionen sammanlagt 4 370 kWh. Den högsta andelen överproduktion är på fas 3 och 

är 37 % medan den lägsta är på fas 2 och är 25 %. Vid trefas är andelen överproduktion 33 %. 

 

Sammanfattning: I alla ovanstående exemplen är överproduktionen större vid mätning per 

fas och något lägre vid trefassumma. Störst skillnad är på Glaciärvägen 1-11, 40 kWp då 
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överproduktionen vid trefassumma är 4 295 kWh och per fas är 4 370 kWh. Skillnaden är 75 

kWh. 

 

En solig och en molnig dag. 

Givetvis blir det skillnad i hur mycket el som produceras en solig eller molnig dag. Vidare 

beror det på hur solig eller molnig dag det varit. Det kan ha varit delvis soligt eller delvis 

molnigt vilket också påverkar. 

 

Jökelvägen 24, 1,3 juli 

Den soliga dagen 1 juli vid 10 kWp är överproduktionen 54 % och andelen elanvändning med 

solcellsanläggning är 79 %. Den molniga dagen 3 juli vid 10 kWp är överproduktionen 32 % 

och andelen elanvändning med solcellsanläggning är 73 %. 

 

Den soliga dagen 1 juli vid 40 kWp är överproduktionen 79 % och andelen elanvändning med 

solcellsanläggning är 61 %. Den molniga dagen 3 juli är vid 10 kWp överproduktionen 61 % 

och andelen elanvändning med solcellsanläggning är 37 %. 

 

Glaciärvägen 1-11, 1,3 juli 

Den soliga dagen 1 juli vid 10 kWp är överproduktionen 74 % och andelen elanvändning med 

solcellsanläggning är 56 %. Den molniga dagen 3 juli vid 10 kWp är överproduktionen 0 % 

och andelen elanvändning med solcellsanläggning är 86 %. 

 

Den soliga dagen 1 juli vid 40 kWp är överproduktionen 34 % och andelen elanvändning med 

solcellsanläggning är 56 %. Den molniga 3 juli vid 40 kWp är överproduktionen 19 % och 

andelen elanvändning med solcellsanläggning är 44 %. 

 

Sammanfattning: Under soliga dagar produceras mer solel än under molniga dagarna. Värt 

att notera är på Glaciärvägen 1-11, vid 10 kWp den molniga dagen fås 0 kWh överproduktion, 

men producerar ändå så mycket att andelen elanvändning med solcellsanläggning är 86 %. 
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5 Slutsats 
 

Hinder och möjligeter för investeringarna i solceller ligger främst i hur ekonomiskt det är. 

Regeringens förslag om skattereduktion är bra då det är satt en säkerhetsampere till 100 A då 

detta ger en möjlighet att utnyttja en större yta, till exempel på flerbostadshus. Mindre bra i 

förslaget är att mikroproducenten är knuten till en juridisk person, det vill säga att kommunala 

bostadsägare, som i Gävle till exempel Gavlegårdarna, inte räknas med och därmed hamnar 

fastigheterna i allmännyttan i stort utanför stödsystemet. Det försämrar i sin tur möjligheterna 

för företag att planera för solceller på tak vid renoveringar av de stora miljonprogrammen. 

Det finns olika mätare och hur de mäter använd el och produktion av el har betydelse. När 

valet står mellan en timmätare eller minutmätare kan konstateras att produktionen och 

överproduktionen blir större vid minutmätning, då det hinner kvittas en del på en timme. Att 

överproduktionen blir större har betydelse eftersom ersättningen enligt skattereduktionen är 

underlaget multiplicerat med 60 öre och ju större underlag desto större ersättning. Är uppsåtet 

istället att spara köpt el kan timmätning vara fördelaktigt. 

Ett annat sätt att mäta olika är om man mäter trefassumma eller per fas. Vid mätning per fas 

blir överproduktionen något högre än vid trefassumma. Vidare skiljer sig överproduktionen åt 

emellan de olika faserna, beroende på att användningen ser olika ut på de olika faserna. 

 

Som sista ordet sagt i denna rapport är att fördelarna överväger med solceller på 

flerbostadshus. Främst sett ur miljöns håll, men med tiden även ekonomiskt. Skuggningsfria 

ytor finns, renoveringstillfällen finns, reglerkraften finns i Sverige i form av vattenkraft och 

att solenergi är en intermittent kraftkälla är inte heller något problem. Sist men inte minst 

finns möjligheten att exportera fossilfri energi till exempelvis EU genom våra redan 

sammanbyggda elnät och på så sätt kan EU minska sin andel av fossila bränslen. 

Miljonprogrammets hustak är att installera solcellsanläggningar på. Det finns minimala 

skuggningsproblem och programmen står inför omfattande renoveringar, vilket är en lämplig 

tid för solcellsinstallationer. Tyvärr hamnar de inte inom stödsystemet och det hämmar 

installationen av solceller och det medför negativa konsekvenser för miljön.  
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