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Begrepp och Förkortningar 
De begrepp som var definierade nedan var i många fall vedertagna begrepp dock var några 
definierade för detta projekt. 
Begrepp 
 
Ekologisk hållbarhet  Med ekologisk hållbarhet menas att det ska vara
   miljömässigt bra ur ett helhetsperspektiv, alltså från
   nybyggnation till demolering (KTH, 2015).  
 
Energieffektivisering  Inriktning med att minska energianvändningen, ofta i 
   byggnader. 
 
Energikälla Energi från olika typer av energikällor t.ex. sol, uran, 

kol och naturgas.  
 
Fast elpris Fast elpris var att som kund kunna teckna ett avtal 

om ett fast pris med ett energibolag. 
 
Fastighet   En fastighet var en byggnad med tillhörande mark 
   som förvaltas av antingen ett fastighetsbolag eller en 
   fastighetsägare. 
 
Fastighetsbolag  Ett fastighetsbolag var ett företag som förvaltar 
   fastigheter. Kommunala fastighetsbolag drivs inte av 
   att göra vinster utan andra aspekter var drivande.
   Det fanns även andra fastighetsbolag som strävar 
   efter att göra vinster. 
 
Fastighetsägare  En fastighetsägare var en privatperson som äger en 
   fastighet. 
 
Förvanska   Att förvanska något innebär att någon förstör eller 
   vandaliserar en byggnad eller byggnadsdel med flit. 
 
Grön el   El som kommer från förnyelsebara energikällor som 
   sol, vatten, vind och biobränslen. Denna el kommer 
   då via ett energibolag och kunden betalar för den el 
   som används. 
 
Investering   En investering hade i denna rapport en definition av 
   att ett bolag eller en privatperson ”investerar” pengar 
   i någonting i hopp om att göra så stor vinst som 
   möjligt med så liten risk som möjligt. 
 
Klimatzon II Klimatzon II var Västernorrlands, Dalarnas, 

Gävleborgs och Värmlands län (BBR22, 2015). 
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Komplex utrustning Komplex utrustning var till exempel en 
solcellsanläggning och ett vindkraftverk. 

 
Kvalitetssäkring  Kvalitetssäkring var att säkerställa både den 
   levererade produkten och olika tjänster, uppfyller de
   krav som ställs på varan. 
 
Lönsamhet Med lönsamhet menas att ett bolag, projekt, etc. går 

med vinst. 
 
Mentometer Mentometer var ett verktyg som var kopplad till ett 

dataprogram, där deltagarna kunde svara på frågor 
som ställs. Detta kunde användas för att göra 
anonyma undersökningar och få direkta resultat. 
 

Miljöcertifiering   Med miljöcertifiering menas att en organisation 
   tar fram egna miljökrav på olika byggnader och
   sedan får olika fastighetsbolag ansöka om att bli
   bedömda därefter. Det fanns även andra  
   miljöcertifieringar som inte var kopplade till 
   byggnader direkt, men i denna rapport så fanns inga
   sådana certifieringar med. 
 
Modul En modul var detsamma som en solcell alltså en 

skiva som producerade el.  
 
Nyckeltal   Nyckeltal var ett generellt tal som ofta var en kvot
   mellan två projektspecifika tal inom solel. 
 
Renovering   Att påverka en befintlig byggnad för att byta ut
   slitna delar och/eller förnya föråldrade delar i
   byggnaden. Oftast för att få en bättre boendemiljö
   och/eller effektivisera byggnaden.  
 
Självkostnadspris  Självkostnadspris var priset på en vara eller tjänst 
   utan vinstpålägg. 
 
Småskalig solcellsanläggning  Anläggning av solceller på eller runt egen fastighet 
   och var ämnad till att täcka sin egen elanvändning i 
   första hand. 
 
Social hållbarhet  Social hållbarhet innebär att som fastighetsbolag 

  måste tänka på vilka individer som nyttja fastigheten 
  innan renovering och kommer att nyttja fastigheten 
  efter renovering. Då individerna före och efter 
  renovering kommer vara samma, bör  
  renoveringsåtgärderna vara anpassade för dem 
  (KTH, 2015). 
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Storskalig solcellsanläggning  Anläggning av solceller upprättad med tanke på 
   att sälja elen till konsumenter i första hand. Ofta i 
   större proportioner för att kunna producera till vinst.  
 
 
Watt Peak   Watt Peak var högsta effekten på varje individuell 
   solmodul multiplicerat med antalet moduler. Anges i 
   Wp eller kWp. 
 
Överskottsel   Överskottsel var den el som ej konsumeras direkt 
   eller kunde lagras utan skickas ut i de allmänna 
elnäten 
 
 
Förkortningar  
 BBR    Boverkets byggregler 
 
BOA    Boarea 
 
El    Elektricitet 
 
kWh     Kilowattimme 
 
m2    Kvadratmeter 
 
MWh    Megawattimme 
 
Wp    Watt Peak 
 
kWp    Kilowatt Peak  
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Mellan 1965-1975 byggdes det en miljon bostäder för att minska den bostadsbrist som 
Sverige hade, detta byggbestånd kom då att bli mer känt som Miljonprogrammet. 
Nu 40-50 år senare bör många av de byggnaderna renoveras, och i samband med dessa 
renoveringar brukar det även vara relevant att energieffektivisera byggnaderna, vilket gör att 
fastighetsbolagen hade flera renoveringsförslag att ta beslut om (Boverket, 2014). Istället för 
att minska elanvändningen i byggnaderna gick det att byta ut elen mot något miljövänligare, 
så som små- och storskaliga solelsanläggningar, vindkraftverk eller använda sig av grön el. 
Dessa beslut kunde då påverka Sveriges miljömål, energibolagen, elmarknaden etc. (Boverket, 
2014).  
 
Det första syftet som formulerades var att undersöka vilka alternativ till grön el som ansågs 
vara det bästa alternativet och sedan beräkna fram vilket alternativ som var bäst. Detta syfte 
blev att leda till ett för stort arbete, därför omformulerades syftet som kunde ses i kapitel 1.2 
Syfte. 
 
Varför detta arbete skulle vara viktigt hade med om fastighetsbolag visste vad som var den 
ästa förnyelsebara elkällan, som de skulle kunna investerats i. 
1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete var att teoretiskt beräkna solel och vindkraft som alternativ till grön el, 
för att se vilket som skulle vara mest lönsamt vid en energirenovering av ett 
miljonprogramshus. Efter att ett resultat från första syftet redovisats undersöktes hur insatt 
fastighetsbolag var i vilket av dessa alternativ som var mest ekonomiskt. Men även att 
diskutera andra parametrar än ekonomin kring vindkraft, solel och grön el.  
 

 Vad var mest lönsamt, grön el, småskalig solcellsanläggning eller andelar i ett vindkraftverk? 
 Vad ”tror” fastighetsbolagen var mest lönsamt, småskalig solcellsanläggning, andelar i ett 

vindkraftverk eller grön el? 
1.3 Avgränsningar 
Studien begränsades av vissa givna faktorer för att tidsplanen skulle kunna efterföljas. 
 

 Arbetet fokuserades på delen efter renoveringsfasen. 
 Undersökningen och beräkningarna har avgränsats till Dalaregionens gränser och klimat. 
 Beräkningsarbetet genomfördes endast på grön el, solceller och vindkraft. 
 Undersökningen genomfördes endast på fastighetsbolag samt på andra personer och 

organisationer som skulle kunna påverka fastighetsägarnas beslutsfattande i kring 
renoveringsåtgärdsförslag. 

 Arbetet har endast genomförts med ekonomin som jämförelseunderlag, andra parametrar 
vid beslutsfattande har inte undersökts. 
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1.4 Disposition 
Nedan redovisas dispositionen av kapitlen och vad varje kapitel handlar om. 
 

 Kapitel 1: Inledning 
I det första inledande kapitlet beskrivs bakgrunden och syftet med arbetet och varför arbetet 
påbörjades. Här finns även avgränsningarna för arbetet. 
 

 Kapitel 2: Teori 
I teorikapitlet beskrivs den teori som hela arbetet var uppbyggt på, med bland annat solel, 
vindkraft, miljonprogrammet och 2020-målen som underrubriker. 
 

 Kapitel 3: Metod 
Under denna punkt redovisas de metoder som använts under undersökningarna och vilka 
ekvationer som använts till beräkningarna. Det redovisas även planeringen av arbetet och 
resonemanget vid framtagandet av frågorna till mentometerundersökningarna. 
 

 Kapitel 4: Resultat 
I resultatkapitlet redovisades alla resultat från frågorna samt beräkningarna. 
 

 Kapitel 5: Diskussion 
Här diskuterades resultatet av författarna för att kunna dra slutsatser av arbetet och 
bestämma de felkällor som blivit aktuella under arbetets gång.  
 

 Kapitel 6: Slutsatser 
Under denna punkt redovisas de slutsatser som diskuterats fram och svara på syftet i kapitel 
5 med punktform för att få en enkel och strukturerad slutsats av arbetet. 
 

 Kapitel 7: Referenser 
Redovisning av referenserna och källorna som använts i rapporten.  
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2 Teori 
2.1 Miljonprogrammet 
Under miljonprogrammet byggdes det cirka en miljon bostäder under en 10-årsperiod i 
Sverige, där cirka hälften av dessa bostäder var i form av flerbostadshus. I dessa bostäder 
användess ungefär 200 – 250 kWh/m2 energi i form av både el och uppvärmning (Lätt, A., 
Nilson, R., & Jönsson, M., 2011). Denna användning skulle idag inte klara nybyggnadskraven 
från BBR då det var ett krav på 110 kWh/m2 och år i klimatzon II för ej eluppvärmda 
bostäder. (Boverkets byggregler 22, 2015) 

2.1.1 Hyra 
Enligt rapporten ”Energirenovering av miljonprogramshus” var den sociala statusen i det 
generella miljonprogramshuset lågt, med låg utbildningsgrad, hög omflyttning och låg 
inkomst hos hyresgästerna. (Lätt, A., Nilson, R., & Jönsson, M. 2011) Detta medförde en 
känslighet hos hyresgästerna inför hyreshöjningar. 
 
En standardhöjning av en bostad som skulle kunna höja hyrorna var installerandet av ny 
utrustning, upprustning av gammal utrustning samt att en renovering som ökar 
boendestandarden. (Hansson, L., 2016)  

2.1.2 Energiåtgång 
Enligt BRF´s handbok bör fastighetselen ligga på 5-55 kWh/m2 boa per år (Andersson, C., 
Ekelin, S., & Landfors., K, 2015). 
2.2 Grön el 
Grön el syftar till energibolagens renare energikälla som sol-, vatten-, vindkraft och bioenergi. 
Denna energi ägdes av energibolagen och kunde köpas av konsumenter, oftast för ett högre 
pris än vanlig el. (Naturskyddsföreningen, 2016) 
2.3 Solceller 
Solceller kunde lätt förväxlas med solfångare i vardagliga samtal. Den stora skillnaden mellan 
dessa anläggningar var att solcellerna producerade el och solfångarna värme (Svesol, 2016). 
Solceller var en skiva som med hjälp av solljus utvann el utan rörliga delar. Dessa skivor 
fanns i olika utföranden bland annat som mono- och polykristallina skivor där mono var svart 
och poly var blåspräcklig i färgen. (Solarlab, 2016) 
 
En solelsanläggning kräver generellt sett inget underhåll då det inte fanns några rörliga delar 
som slits, därför behövdes en sådan anläggning sällan åtgärdas under dess livstid. Det som 
kunde behöva bytas ut var växelriktaren men det fanns en service som gjorde det möjligt att 
se hur mycket el som anläggningen sålde till nätet. Denna service kunde vara värdefull, då det 
var möjligt att se om anläggningen fungerade. (Sommerfeldt, N., af Klintberg, T., Muyingo, 
H., & Kristoffersson, J., 2016) 
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Energimyndigheten fick pengar från Regeringen som fördelades ut på Sveriges länsstyrelser. 
Dessa pengar kunde ges ut vid en ansökan om statligt stöd för installation av solceller till 
företag, offentliga organisationer samt privatpersoner. Fram till december 2014 var 
ansökningarna om detta stöd stort och nästan 40 procent av ansökningarna blev beviljade. 
(Gustafsson, A. 2015) 

2.3.1 Överskottsel 
Överskottsel var den el som ej konsumerades direkt utan skickades ut i de allmänna elnäten.  
Det gick att få en skattereduktion på den överskottsel som skickats in till det allmänna nätet. 
Såhär skrev skatteverket på sin hemsida: ”Skattereduktionen du har möjlighet att få var 60 
öre per kilowattimme (kWh) för all el som matas in till elnätet, dock max 18 000 kronor per 
år.”. (Skatteverket, 2015)  
 
De kWh som överstiger uttaget gick inte att få skattereduktion på, som ett exempel där det 
köps 12 000 kWh/år och under samma år skickades in 16 000 kWh på nätet fås det ingen 
reduktion på de 4 000 kWh som var över den inköpta elen. 
Vid försäljning av överskottsel till elhandlare/elnätsägare gick det att få en ersättning på  
10 – 50 öre per kWh. Vid försäljning av elen var momsregistrering ett måste och betala moms 
på 25 procent. (Energimyndigheten, 2015) 

2.3.2 Mikroproducent 
Enlig Vattenfalls hemsida fanns det vissa krav på bolaget för att vara mikroproducent, som 
bland annat var ”företaget köper mer el än det säljer utslaget över ett helt år”. Detta innebar 
för att få ta del av skattereduktionen fick bolaget inte vara mer än en nettoproducent totalt. 
Alltså om ett fastighetsbolag ägde flera bostäder kunde en anläggning producera mer el än 
vad fastigheten gjorde av med under ett år och fortfarande räknas som mikroproducent, om 
inte anläggningen producerade mer el än alla bolagets fastigheter tillsammans använde per år. 
(Vattenfall, 2016)  
2.4 Vindkraft 
Vindkraftsverk används för att fånga vinden som sedan omvandlade vinden till el genom dess 
rörelseenergi. Dessa verk var uppbyggda av ett torn med en generator som var kopplad till en 
rotor med rotorblad, det var dessa rotorblad som fångar upp vinden. Rotorbladen började att 
generera el vid en hastighet på 4-25 m/s och dessa hastigheter uppnås ca 80 % av årets 
timmar. Då det blåser upp till en högre hastighet kommer vindkraften att stänga av sig själva 
av säkerhetsskäl. Vindkraftsverk som byggs idag uppskattas att ha en livslängd på mellan 20-
25 år. (Svensk vindenergi, 2010) 
 
Vindkraftsandelar var att konsumenterna kunde köpa en egen del i ett vindkraftverk som 
producerade el till sin fastighet. Med denna andel gick det att även sälja vidare till en 
elproducent som förde elen vidare till stadsnätet. (Dalavind, 2016) 
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2.5 Kraftvärmeverk 
Kraftvärmeverk utnyttjade värmen som energikälla och omvandlade sedan energin till 
elektricitet, oftast genom att koka vatten som sedan drev en ångturbin. Dock fanns det även 
andra sätt att omvandla energierna. Dessa kraftvärmeverk kunde få mycket spillvärme då 
verkningsgraden på dessa verk maximalt kunde vara 50 %. Denna spillvärme kunde då 
användas för att värma omkringliggande byggnader genom fjärrvärmenätet. Därmed kunde 
det bli möjligt att utnyttja 80-90 % av energin istället för att kyla bort värmen. Dessa verk 
kunde drivas av allt som brinner eller är varmt, även kärnkraftverk utnyttjar denna princip. 
(Engström, S. 2016) 
2.6 Nationella miljömål 

2.6.1 2020 målen 
2020 målen hänvisar till de mål som beslutats av EU, 2010. Dessa mål ska försöka förbättra 
alla Eu länders status till år 2020. Dessa mål var i kort: Höja sysselsättningen, öka 
forskningen, förbättra utbildningsnivån, minska fattigdomen och minska utsläppsnivån av 
växthusgaser med 20% jämfört med 1990:s nivåer. Sedan Sveriges regering ökat svårigheten 
på målen och det målet som handlade om utsläpp av växthusgaser hade förhöjts från 20 % till 
40 %. (Regeringen, 2015) 
När 2020 målen nämns var det endast regeringens mål med växthusgasutsläppsminskningen 
med 40 % jämfört med 1990:s värden, som var relevant.  

2.6.2 2030 målen 
2030 målen var framtagna för att göra världen bättre genom att uppnå tre saker under de 
kommande 15 åren: Att utrota extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i 
världen samt att lösa klimatkrisen. För att dessa tre saker ska kunna uppnås hade 17 globala 
mål tagits fram av världens ledare. (Globala målen, 2015) 
 
Några av de 17 målen var ”Hållbar energi för alla” och ”Hållbara städer och samhällen”. 
 
”Hållbar energi för alla” hade även delmål där dessa handlar om att öka andelen av den 
förnybara energi i den globala energimixen, fördubbla den globala förbättringstakten vad som 
gäller energieffektivitet samt säkerställa tillgången till energitjänster som var tillförlitliga, 
ekonomiskt överkomliga samt moderna. Även att stärka det forskningssamarbete mellan 
länder inom ren och förnyelsebar energi. (Globala målen, 2015) 
 
”Hållbara städer och samhällen” togs fram då hälften av världsbefolkningen bor i större städer 
därför måste det hållbara samhället utvecklas. Några av de delmål som detta mål hade var att 
senast 2030 säkerställa tillgång för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga 
bostäder och grundläggande tjänster samt rusta upp slumområdena i städerna. Även 
utbyggnad av transporttrafiken att alla kunde ta del av det utan att ekonomin, säkerheten och 
tillgängligheten var ett problem. (Globala målen, 2015) 
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2.6.3 2050 målen 
2050 målen handlade om att minska utsläppen med över 80 % innan år 2050 (Europeiska 
kommissionen, 2011). Medan Sveriges egna 2050 mål handlade om att inte släppa ut något 
nettoutsläpp av växthusgaser (Riksdagen, 2014). Att nettoutsläppet ska vara lika med noll 
menas att det kommer fortfarande vara koldioxidutsläpp, dock planterades träd som kunde ta 
upp lika mycket koldioxid som släpptes ut. Som till exempel släppte något transportmedel ut 
1000 ton koldioxid planterades det träd som kunde ta upp 1000 ton koldioxid, därmed blev 
det lika med noll. (För varmt, 2014)   
2.7 Miljöcertifiering 
Det fanns många olika miljöcertifieringssystem som kunde användas t.ex. EU Green 
Building, LEED, BREEAM mm. Alla dessa system byggde på att någon privatperson eller 
organisation ville bygga eller bygga om på ett miljövänligare sätt än de krav som ställts och 
sedan få en stämpel på att byggnaden uppfyllt de krav som ställts i det valda systemet. Varje 
system ställde olika krav och vissa inriktade sig på en specifik del medan andra ställde mer 
generella krav. T.ex. EU Green Building fokuserade på att dra ned energianvändningen av 
byggnader medan LEED fokuserade mest på ” Närmiljö, vattenanvändning, 
energianvändning, material samt inomhusklimat”. (Sweden green building council, 2016) 
 
Vid certifiering av en byggnad tillkom många kostnader, dels för besiktningar, granskningar, 
osv från organisationen som ska certifiera byggnaden. Det tillkom också en ökad 
administrativ kostnad och en ökad materialkostnad för byggherren. Alla dessa kostnader blev 
olika stora i olika projekt, men ca 0,5-4 % av entreprenadkostnaden var rimligt på ett större 
projekt. Avgörande faktorer om hur mycket det faktiskt kom att kosta var främst vilket 
certifieringssystem som användes, storlek på projektet och hur projekteringsfasen arbetats. 
(Nilsson. S, 2014)  
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2.8 ByggaE 
ByggaE hade som mål att skapa en enkel och tillämpbar metod för att kunna arbeta med 
kvalitetssäkring på ett strukturerat sätt genom hela byggprocessen, programskede, 
projektering och produktion av energieffektiva byggnader. För att metoden skulle kunna 
säkerställas fick företag dokumentera kvalitén för varje process i byggskedet. Både 
kommunikationen, kontroller samt verifiering med hjälp av kvalitetsstyrande rutiner och 
checklistor, måste arbetas med under hela byggprocessen. Metoden var inte ett komplett 
system att följa, då tanken med metoden var att det skulle vara ett hjälpmedel för upprättning 
av kvalitetsstyrande rutiner och kontroller. (Gustavsson, T., Ruud, S., Lane, A., & Andersson, 
E, 2013) 
 
Syftet med metoden var att en energidokumentation som samlade allt som berör 
energifrågorna under byggprocessen på ett och samma ställe och därmed gavs en bättre bild 
över processer och tekniker som påverkade slutresultatet för den färdigställda byggnaden. 
(Gustavsson, T., Ruud, S., Lane, A., & Andersson, E. 2013) 

I Figur 2.1 redovisas hur processen för ByggaE kunde se ut. Processen kunde se olika ut 
beroende på vilken entreprenadform projekt hade, då olika entreprenadformer hade olika 
byggprocesser. (Gustavsson, T., Ruud, S., Lane, A., & Andersson, E. 2013) 
  

Figur 2.1. Beskrivning av ByggaE metodens process. (SP, 2013) 
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2.9 Elnätet 
2.9.1 Energitjänst 

En energitjänst kunde betyda olika saker och detta kunde leda till förvirring mellan personer. 
Enligt Regeringsrapporten om effektivare energianvändning (Ds 2001:60) sas det att 
energitjänster var ”t.ex. ljus eller värme, blir relativt billigare varför konsumenternas 
efterfrågan på dessa ökar. Samtidigt ökar efterfrågan på alla varor p.g.a. inkomstökningen”. 
(Ds 2001:60) 
 
I detta arbete menas då istället att en energitjänst var en tjänst där ett fastighetsbolag hyr eller 
sålde ut takplatser för till exempel en solelsanläggningar till ett energibolagen. Då blev 
energibolaget som en förvaltare av anläggningen och fastighetsbolaget behövde endast göra 
en investering utan att behöva öka kompetensen nämnvärt. 

2.9.2 Elmarknaden 
Dagens elmarknad kom till 1996 då de nordiska länderna fick en avreglerad elmarknad, detta 
skulle medföra att produkten fick en hög konkurrens. Genom att priserna blev allt mer 
konkurrensutsatt började priset att sjunka. Det var elproducenter, elhandelsföretag, 
balansansvariga, elnätsföretag och slutkunder som bildade elmarknaden, där elproducenterna 
skickade in sin producerade el på en elbörs som heter Nordpool. Nordpool var en gemensam 
handelsplats där flera av Europas elproducenter sålde sin el.  
 
Elhandelsföretagen var de företag som styrdes av hur elpriserna såg ut, då de köper in el för 
sina kunders räkning. Som slutkund gick det endast att köpa från inhemska elhandlare. Sedan 
fanns det geografiska monopol för varje land som sa vilket elnätsföretag som kunden måste 
välja. (Energimarknadsbyrån, 2016) I denna rapport var det nätområde 3, SE3, som det gick 
att utgå från, se mer vilket område det var i kapitel 2.10 Nätområde. 
 
Det fanns ett antal faktorer till att priserna pendlade, det kunde till exempel vara mängden på 
efterfrågan samt den mängd som producerades. Om ett vattenkraftverk hade en liten mängd 
vatten i sina vattenkraftsmagasin blev priset att öka eftersom produktionen blev att minska. 
Det ger samma effekt som om ett kärnkraftverk stod stilla i några dagar. Bränslepriser blev 
också att påverka elpriset då en stor del av elproduktionen behövde olja eller kol för att kunna 
producera el. Även valutakurser i världen kunde påverka elpriset. (Energimarknadsbyrån, 
2016) 

2.9.3 Fast elpris 
Energibolag erbjöd ofta ett fast elpris vilket innebär att kunden tecknade ett avtal med ett fast 
pris per kWh oavsett hur elmarknaden förändrades under avtalets bindningstid. 
(Luleå energi, 2016) 
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2.10 Nätområde 
Det svenska elnätet var uppdelat i fyra delar där 
Dalarna tillhörde nätområde 3, se Figur 2.2.   
Detta var relevant då elpriset skiljde sig beroende 
på vart i landet kunden befann sig.  
(elområden, 2010-2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.11 Svesol värmesystem AB  
Svesol värmesystem AB var ett företag som sålde och installerade både solceller och flexibla 
värmesystem med solfångare i hela Sverige. Företaget grundades 1997 i Djurmo, Dalarna 
men gick då under namnet Solentek AB. Företaget inriktades från början till personer som 
ville bygga sina egna solfångare och kunde därmed erbjudas dessa kurser och utbildningar 
som företaget erbjöd. Till en början tillverkades inga egna solfångare utan de sålde bara 
komponenterna till de personer som ville bygga sin egna solfångare. Utvecklingen av 
solfångare började gå allt snabbare framåt, då började företaget tänka att det var viktigare att 
satsa på kvaliteten istället för kvantiteten och skapade även olika paketlösningar för villor och 
fastigheter. (Svesol, 2016) 
 
I detta arbete har Svesols prislista och nyckeltal används för beräkningarna av solel. Se mer i 
kapitel 3.4.7 Solel. 
2.12 Polysun 
Polysun var ett simuleringsprogram som var utvecklat av företaget Vela Solaris. Detta 
simuleringsprogram var konstruerat för försäljning och design av solvärme-, värmepump- och 
solcellssystem. Även kombinerade system gick att simulera i programmet. I programmet gick 
det även att simulera hur mycket energi som omvandlades av solcellerna under ett år. Det gick 
även att göra beräkningar på ekonomin i solcellsanläggningar. (Vela Solaris, 2016) 
2.13 PTC Mathcad Prime 3.1 
PTC Mathcad Prime 3.1 var ett beräkningsprogram som gjorde det enklare att presentera hur 
ekvationer såg ut. Programvaran gjorde alla beräkningar själv, förutom att användaren 
behövde bygga upp ekvationerna och sätta ut rätt värden för ekvationerna. (PTC, 2016) 
  

Figur 2.2. Bild över elområde 3  
(Svenska kraftnät, 2010). 



André Candell & Oskar Ehn Jansson 

22   

3 Metod/ Genomförande 
Studien genomfördes som två empiriska undersökningar i form av mentometerenkäter, där 
undersökningarna genomfördes inom två olika branscher. Den första undersökningen var 
riktad mot energibranschen medan den andra undersökningen var riktad mot 
fastighetsbranschen, båda dessa undersökningar var begränsande inom Dalaregionen.  
 
Olika beräkningar genomfördes för sol, vind och grön el för att undersöka lönsamheten. 
Dessa beräkningar var gjorda med en exempelbyggnad som beskrivs i kapitel 3.4.4 
Exempelbyggnad. Beräkningarna jämfördes sedan mot varandra i bilaga 4, Jämförelse solel 
och vindkraft. 
3.1 Flödesschema över genomförande perioden 
Figuren nedan (Figur 3.1) syntes en bildlig översikt av hur metoden för denna rapport hade 
strukturerats. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  

Planering Framtagande av enkät 1/ energibranschen Mentometerförsök 1

Analys av resultat 1 Litteratur studering Beräkning

framtagande av enkät 2/ fastighetsbolag Mentometerförsök 2 Analys av resultat 2

Färdigställaning av rapporten

Figur 3.1. Flödesschema över arbetets gång. 
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3.2 Undersökning 
Vid planeringen av detta arbete skulle det bestämmas på vilket sätt undersökningarna skulle 
genomföras. Det vanliga sättet att göra en undersökning hade varit med enkätformulär men 
med mentometerverktyget fanns det vissa fördelar, dessa fördelar beskrivs vidare nedan.   
 
För att undersökningen skulle vara anonym användes 
mentometerverktyget. Verktyget kopplades in till en dator där 
det går att skriva in frågor i programmet eller i en PowerPoint-
fil som sedan används i undersökningarna. Fördelen med 
mentometern var att ett resultat kunde utläsas direkt och 
därmed skapa diskussioner mellan deltagarna i undersökningen.  
I denna rapport valdes PowerPoint alternativet för att kunna få 
lika många svars alternativ som frågorna efterfrågade. 
(Mentometer Nu AB, 2016)  
 
I figur 3.2 syntes en bild av en mentometerdosa, dessa dosor 
hade 10 olika svars-knappar och två irrelevanta knappar. 
 
Undersökningarna gjordes på två workshops där det första 
var med energibolag och det andra var med fastighetsbolag. 
Den första undersökningen med Hållbara energisystem var 13 deltagare med. Workshopen 
hölls den 25 februari 2016 i Falun. 
 
Under den andra undersökningen med Energiintelligent Dalarna var det 15 personer som 
medverkade med det var sju personer som representerade fastighetsbolag resterande personer 
var två energibolag, två kommuner och personer från högskolor. Workshopen hölls 17 maj 
2016 i Borlänge. 
 
Under workshoparna började Högskolan Dalarnas forskare inom byggteknik att presentera ett 
forskningsarbete, därefter ställdes frågorna till deltagarna som fick svara med 
mentometerdosorna. 
 
Frågorna som togs fram till dessa träffar inriktades mot fastighetsbranschen. Även 
energibolagen fick tänka ur ett fastighetsbolagstänkande i vissa frågor. Svarsalternativen på 
frågorna blev olika beroende på hur frågan ställdes. Till exempel från Väldigt viktigt till Inge 
viktigt samt Ingen åsikt var en frågas svarsalternativ. 
 
 
  

Figur 3.2. Mentometerdosa 
(Turning technologies, 2016) 
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3.2.1 Hållbara energisystem 
Frågorna till mötet med energibolagen under workshopen med Hållbara energisystem och 
även framtagandet av dessa frågor visas i underrubrikerna nedan och dess resultat kommer att 
visas under kapitel 4.1 Hållbara Energisystem. 
 1. Känner du till de nationella energieffektiviseringsmålen för byggnader? 

2. Är det viktigt att energieffektivisera byggnader? 
3. Hur begränsande anser fastighetsägare: ekonomin vara för energieffektivisering av 

byggnader? 
4. Hur begränsande anser fastighetsägare: kunskap om möjliga åtgärder vara för 

energieffektivisering av byggnader? 
5. Hur begränsande anser fastighetsägare: komplexiteten i tekniken vara för 

energieffektivisering av byggnader? 
6. Hur begränsande anser fastighetsägare: byggregler vara för energieffektivisering av 

byggnader? 
7. Hur viktigt anser fastighetsägare: ekologisk hållbarhet vara vid energieffektivisering av 

byggnader? 
8. Hur viktigt anser fastighetsägare: social hållbarhet vara vid energieffektivisering av 

byggnader? 
9. Hur viktigt är det att minska värme-användningen vid renovering? 
10. Hur viktigt är det att minska el-användningen vid renovering? 
11. Hur stor influens har energibolagen på vilka typer av renoveringsåtgärder som väljs? 
12. Är det aktuellt att ingå avtal om energitjänster med energibolag vid renovering? 
13. Kan energieffektivisering av byggnader äventyra fjärrvärmebolagens överlevnad? 
14. Bör det vara olika byggregler innanför och utanför fjärrvärmenätet? 
15. Vilken typ av förnyelsebar el-energi är viktigast att utveckla i Sverige? 
16. Vilken typ av förnyelsebar el-energi är mest lönsam att investera i som fastighetsägare? 
17. Vilken typ av förnyelsebar el-energi är mest ekologiskt hållbar att investera i som 

fastighetsägare? 
18. Hur beroende är fastighetsägare i allmänhet av konsulttjänster, vid energieffektiviserande 

renovering? 
19. Kan miljöcertifiering bidra till att välja lämpliga renoveringsåtgärder vid energieffektivisering? 
20. Är miljöcertifiering ett verktyg som ekonomiskt lönsamt att använda vid 

energieffektiviserande renoveringar? 
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3.2.2 Framtagande av frågor till Hållbara energisystem 
Framtagandet av frågorna från underrubrik 3.2.1 Hållbara Energisystem beskrivs under detta 
kapitel. 
  1-2: Inriktades för att se hur väl insatta deltagarna var i miljöfrågor. 

 3-6: För att få en klarare översikt om hur deltagarna upplevde att ekonomi, kunskap, teknik 
och regler blev begränsande vid renoveringar. Detta var egentolkande faktorer, se kapitel 3.3 
Begränsande faktorer, detta förmedlas ut till deltagarna i undersökningarna. 

 7-8: Dessa frågor utformades med tanke på hur fastighetsägarna ställde sig till hur social 
hållbarhet var i förhållande till det ekonomiska och energimässiga aspekterna. Alltså de 
omätbara värdena jämfört med de mätbara. 

 9-10: Med frågorna 9 och 10 utvärderades vad energibolagen tyckte var viktigast att minska, 
värme- eller elanvändningen.  

 11 och 13: Hur stor influens hade energibolagen i fastighetsbolagens beslutsfattande kring 
renoveringsförslagen och hur stor motivation de hade till att påverka fastighetsbolagens 
beslutsfattande till mer energislukande förslag. 

 12: Då fastighetsbolagen väljer bort småskaliga solcellsanläggningar trots att det kunde vara 
en lönsam investering måste bortfallet bero på något annat än det ekonomiska. Av denna 
fråga kunde det utvärderas om det skulle kunna vara en bra idé att energibolagen tog över 
dessa anläggningar, då de hade generellt en högre kompetensnivå hos sina anställda. 
Därmed blev en sådan investering mindre riskfylld. 

 14: När frågorna togs fram var detta arbete ej det enda arbetet som hade önskemål om att 
ha mentometerfrågor med. För att inte göra det självklart för deltagarna hur upplägget var 
lades denna fråga in med våra trots att detta arbete drar ej någon nytta av denna 
frågeställning. 

 15-17: Dessa frågor var med för att kunna jämföra sol-och vind el med varandra. Därmed fås 
ut vad energibolagen tyckte om sol, vindkraft och vilken som var bäst. 

 18: Av denna fråga fås det fram hur mycket energibolagen tror att fastighetsbolagen var 
beroende av konsulttjänster vid energieffektiviserande renovering. 

 19-20: Dessa frågor togs fram för att se hur energibolagen såg på miljöcertifiering som ett 
verktyg och om detta verktyg faktiskt hjälper till att välja ”rätt” renoveringsförslag.  
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3.2.3 Energiintelligent Dalarna 
Frågorna till mötet med fastighetsbolagen under workshopen med Energiintelligent Dalarna 
och även framtagandet av dessa frågor visas i underrubrikerna nedan och dess resultat 
kommer att redovisas i kapitel 4.2 Energiintelligent Dalarna. 
 1. Känner du till de nationella energieffektiviseringsmålen för byggnader? 

2. Hur viktigt är det att minska värmeanvändningen vid renovering? 
3. Hur viktigt är det att minska el-användningen vid renovering? 
4. Hur begränsande anser ni att: ekonomin vara för energieffektivisering av byggnader? 
5. Hur begränsande anser ni att: kunskap om möjliga åtgärder vara för energieffektivisering av 

byggnader? 
6. Hur begränsande anser ni att: komplexiteten i tekniken vara för energieffektivisering av 

byggnader? 
7. Hur begränsande anser ni att: byggregler vara för energieffektivisering av byggnader? 
8. Hur viktigt anser ni att: social hållbarhet vara vid energieffektivisering av byggnader? 
9. Hur stor influens har energibolagen på vilka typer av renoveringsåtgärder som väljs? 
10. Kan energieffektivisering av byggnader äventyra fjärrvärmebolagens överlevnad? 
11. Vilken typ av förnyelsebar elenergi är viktigast att utveckla i Sverige? 
12. Vilken typ av förnyelsebar elenergi är mest lönsam att investera i? 
13. Vilken typ av förnyelsebar elenergi ger fastighetsägaren bäst image? 
14. Hur beroende är fastighetsägare i allmänhet av konsulttjänster, vid energieffektiviserande 

renovering? 
15. Kan verktyg som ByggaE, Sveby eller miljöcertifiering vara till hjälp för att välja lämpliga 

energieffektiviseringsåtgärder vid renovering? 
16. Hur viktigt anser du det är med tydligt definierande effektmål innan renovering samt att 

dessa mål kontrolleras efter renovering? 
17. Hur viktigt anser du att erfarenhetsåterföring är vid upprepande byggprojekt? 
18. Vilket paket skulle du ha valt? 
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3.2.4 Framtagande av frågor till Energiintelligent Dalarna 
Framtagandet av frågorna från underrubrik 3.2.3 Energiintelligent Dalarna beskrivs under 
detta kapitel. 
 

 1: Inriktades för att se hur väl insatta deltagarna var i de nationella 
energieffektiviseringsmålen. 

 2-3: Med dessa två frågor kan utvärdera vad fastighetsbolagen tyckte var viktigast att 
minska. Antingen värme- eller elanvändningen. 

 4-7: För att få en klarare översikt om hur deltagarna upplever att ekonomi, kunskap, teknik 
och regler blev begränsande vid renoveringar. Detta var egentolkande faktorer, se kapitel 3.3 
Begränsande faktorer, detta förmedlas ut till deltagarna i undersökningarna. 

 8: Dessa frågor utformades med tanke på hur fastighetsbolagen ställer sig till social 
hållbarhet.  

 9-10: Hur stor influens hade energibolagen i fastighetsbolagens beslutsfattande kring 
renoveringsförslagen och hur stor motivation hade de till att påverka fastighetsbolagens 
beslutsfattande till mer energislukande förslag. 

 11-13: Dessa frågor var med för att kunna jämföra sol-och vind el med varandra. Därmed fås 
det ut vad fastighetsbolagen tyckte om sol, vindkraft och grön el samt vilken som var bäst 
och ger en god image. 

 14: Av denna fråga fås det fram hur mycket fastighetsbolagen ansåg att de själva behövde 
konsulttjänster vid energieffektiviserande renovering. 

 15: Då ByggaE, Sveby och miljöcertifiering kan bli att påverka fastighetsbolagens 
beslutsfattande vid valet av elkällor blev denna fråga relevant. 

 16-17: Dessa frågor var framtagna av en konsult, därav blev dessa frågor ej relevanta för 
denna rapport. 

 18: Fråga som en av högskolans forskare ville ha med för sin egen studie.  
3.3 Begränsande faktorer 
De begränsande faktorerna redovisas i underrubrikerna och dessa var egentolkningar för 
denna rapport.  

3.3.1 Ekonomi 
Det som menas med att ekonomin var en begränsande faktor var att företagen kunde ha en 
god ekonomi för att renovera, men att det skulle vara svårt att få tillbaka summan utan att 
riskera en hyreshöjning vilket hyresgästerna inte kunde klara av. 

3.3.2 Kunskap 
Med kunskapen menas att fastighetsbolagen saknade kunskap om möjliga 
energieffektiviseringsåtgärder.  

3.3.3 Komplexitet i tekniken 
Detta granskade problematiken med förståelsen i den tekniskt komplexa utrustning.  

3.3.4 Byggregler 
Byggregler kunde vara en begränsad faktor genom att t.ex. BBR 22 skulle följas. 
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3.4 Beräkningar 
3.4.1 Elpriser 

Vid beräkningarna användes det olika energipriser för att kunna beräkna en pay-off period. 
Eftersom det fasta elpriset på grön el skiljer sig mellan företagen togs ett medelvärde fram på 
kostnaden per kWh.  
Dessa energipriser var från Telge energi, Nordic Green Energy, E.ON och GodEl. Priserna 
avsåg elområde 3 med en årsanvändning på 25000 kWh el per år och med ett fast elpris på 
fem år. 

3.4.2 Polysun 
För solelen kommer simuleringsprogrammet Polysun att användas. Vid beräkningarna 
användes programmet PTC Mathcad Prime 3.1 för en lättare hantering av siffror och 
ekvationer. Läs mer i kapitel 2.12, Polysun och i kapitel 2.13 PTC Mathcad. 

3.4.3 Intervju 
Intervju användes i rapporten för att ta reda på information angående solelsberäkningar. 
Den intervju som skedde var med grundaren av Svesol och forskningsingenjör på Högskolan 
Dalarna, och handlade om beräkningar/simuleringar av solelsanläggningar.  
 
Tanken av intervjuarna var att få ett underlag till simuleringar och vid beräkningar.  
Då detta från början var utformat som en föreläsning togs inga intervjufrågor fram.  
Tillåtelsen att använda uppgifterna från intervjun till denna rapport kom senare, därför följdes 
ingen process för intervjun.  

3.4.4 Exempelbyggnaden 
Eftersom projektet inte inriktades mot något speciellt fastighetsbolag eller fastighet gick det 
inte att välja en specifik byggnad, därför användes i denna rapport ett generellt 
miljonprogramshus inom Dalarnas gränser. 
 
Ett typiskt miljonprograms, flerbostadshus antogs ha tre våningar och en fastighetsel på 10 
kWh/m2 boa och år, samt en boa på ca 830 m2/våning. Byggnaden ansågs då ha en 
fastighetsel på 25000 kWh/år. Därmed kunde en skattereduktion fås på 60 öre per kWh plus 
den eventuella ersättningen från ett energibolag vid upprättande av en solcellsanläggning, 
nyttjas. (Skatteverket, 2015). 
 
Exempelbyggnaden ansågs vara ägt av ett fastighetsbolag, detta bolag ägde flera byggnader 
och hade totalt en elanvändning över den totala energiproduktionen från båda 
solelsanläggningarna. 
 
Taket på exempelbyggnaden antogs vara i dåligt skick och bör bytas ut vid renoveringen. 
Därmed kunde lutningen på det nya taket bestämmas fritt. 
 
Väderstrecket som taket var riktat mot anses vara orealistiskt att sätta direkt mot söder, det 
kombinerat med att egna erfarenheter säger att takets riktning sällan brukar vara direkt mot 
söder. Vid simulering antogs därför att taket var riktat mot sydost, + 45o.  
 
Dessa beräkningar redovisas i bilagorna 2, 3, 4, och 5. 
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Beteckningar: 
 Fastighetsel: F 
 Totala fastighetselen per år: Ftot.yr 
 Del av fastighetselen per år: Fdel.yr 
 Kostnaden av elen per kWh: Prisel 
 Kostnaden av elen per år: Pris.yr 
 Bredden på taket ovanifrån: Btak 
 Den riktiga bredden på taket: btak 
 Takvinkeln: αtak 
 Tak längden: Ltak 
 Takarean: Atak 
 Hur många rader solceller: radstoende/liggande 
 Hur många kolumner: kolumnstoende/liggande 
 Maxantal solceller: Maxstoend/liggande 

 
 

Ekvationer vid beräkningar av fastigheten: 
  . = . ∗ 0,8     (1) 

 
. = . ∗      (2) 

 
=  ∝      (3) 

 = ∗      (4)  
/ =       (5) 

 
/ =      (6) 

 
/ = / ∗ /  (7) 
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3.4.5 Grön el 
 
Beteckningar: 
 

 P1: Telge energi: 54,72 öre/kWh (Telge energi, 2016). 
 P2: Nordic Green Energy: 56,10 öre/kWh (Nordic Green Energy, 2016). 
 P3: E.ON: 60,40 öre/kWh (E.ON, 2016).  
 P4: GodEl: 52,85 öre/kWh (GodEl, 2013). 
 Antal priser: n 
 Medelvärde grön el: Prisgrön 

Ekvation: 
 

ö =      (8) 
 

3.4.6 Polysun simulering 
För att simuleringen skulle kunna genomföras så måste vissa indata bestämmas, så som 
antalet solceller, växelriktare, osv i systemet. Men även märke samt modell på de 
systemkomponenterna. Simulering av solel redovisas i bilaga 1, Polysun simulering. 

3.4.7 Solel 
Vid beräknadet av solels kostnader så fanns det tre delar: material-, montage- och 
underhållskostnader. Beräkning av materialkostnad hämtades från företaget Svesol´s 
grossistlista (Svesol, 2016). Dessa beräkningar utförs med 110 och 220 moduler. 
Enligt intervju så var ett nyckeltal: 12-14 kr/Wp.  
Moduler har uttryckts i rapporten, vad detta betyder kan ses mer i början av rapporten vid 
Begrepp och förkortningar. 
 
Beräkningarna och ekvationerna visas i bilaga 2, Beräkningar solel. 
 
Beteckningar: 
 

 Nyckeltal: PrisInvestering.wp 
 Modulernas effekt: Ieffekt.modul 
 Antalet moduler: M.antal. 
 Den totala solanläggningskostnaden: Prissolinvestering 
 Den totala elproduktionen per år: Etot 
 Överproduktionen av el per år: Eöver 
 Priset för den sålda energin in i nätet per kWh: Pris1 
 Priset för den osubventionerade elen: Pris2 
 Priset för den sålda energin in i nätet per år: Betalt1 
 Intäkter från solel: Pris.yr  
 Sparande per år: Prissparande.yr 
 Kostnaden för grön el per år: Prisgrön.yr 
 Pay-off perioden för solel: Payoffsol 
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Ekvationer vid beräkningar av solel: 
 

= . ∗ . ∗ .  (9) 
 

ö = −      (10) 
 = ∗     (11) 
 

. = +     (12) 
 

=  ö . .     (13) 
 

3.4.8 Vindkraft 
Vid beräkningarna av vindkraften köptes andelar av vindkraftsverk och i detta fall hade 
andelspriserna och skatter används från Dalavind som hade ett samarbete med Dalakraft. 
Beräkningarna och ekvationerna kunde ses i bilaga 3, Beräkningar vindkraft. 
 
Beteckningar: 

 Självkostnad av vind elen per kWh: Prissjälvkost. 
  Elskatt per kWh: PrisSkatt 
  Kostnaden av vind elen per kWh: PrisVind 
  Kostnaden av vind elen per år: Prisvind.yr 
  Antal andelar: Vandelar  
  Den totala vindandelsinvesteringen: PrisVindinvestering 
 Pay-Off perioden för vindinvesteringen: PayoffVind 
 Administrationskostnaden per år: Prisadmin  
 

Ekvationer vid beräkningar av vindkraft: 
 = ä . +     (14) 
 

= .      (15) 
 

. = . ∗ + . ∗ ö    (16) 
 = ∗ +   (17) 

 
=  ö . .     (18) 
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3.4.9 Jämförelse solel och vindkraft 
Under beräkningarna av pay-off perioden för solelen så användes elpriset för den gröna elen 
och lika för beräkningarna av vindkraftsandelarna. Vid jämförelsen mellan sol och vind så 
användes vindkraftspriset istället för priset på den gröna elen. Dessa jämförelser redovisas i 
bilaga 4, Jämförelser sol- och vindel. 
 
Ekvationer vid beräkningar av jämförelserna mellan solel och vindkraft: 
 

. = . .    (19) 
 

3.4.10 Materialberäkningar solel 
Materialberäkningarna för solelen räknades fram för att en materialkostnad och 
monteringskostnad skulle användas istället för nyckeltalen. På grund av problematik med 
beräkningarna av montagekostnaden användes nyckeltalen istället. Dessa beräkningar 
kommer att redovisas i bilaga 5. Priser på material kunde ses i den prislista som var med i 
bilaga 5 Materialberäkning solel. 
 
Beteckningar: 

 Antal moduler: Mantal. 
 Antal pall: Antalpall 
 Pris enskild modul: Mpris.enskild 
 Pris pall: Mpris.pall 
 Antalet rader för skenorna: Skenorrad 
 Antalet moduler per rad: Antalcell.rad 
 Antalet moduler per skena: Antalcell.skenor 
 Priset per skena: Skenorpris 
 Pris kabelrulle: Priskabel.1 
 Pris kabel per meter: Priskabel.2 
 Antal meter kabel per modul: Lkabel.cell 
 Totala meter kabel: Ltot 
 Antal kontakter per modul: Antalkontakter,cell 
 Priset per kontakt: Priskontakt 
 Priset för solcell: Priscell 
 Priset för skenor: Prisskenor 
 Priset för växelriktare: Prisväxelriktare 
 Priset för kablar: Priskabel 
 Priset för kontakter: Priskontakter 
 Materialkostnaden: Prismaterial 
 Pris med paketrabatt: 0,85 
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Ekvationer vid beräkningar av materialkostnad: 
=      (20) 

 = . ∗ + 10 ∗ .    (21) 
 

= ∗ ∗ .
. ∗  (22) 

 = . ∗ .     (23) 
 = ∗ .     (24) 
 = . ∗ ∗ .  (25) 

 = +   +  ä + +  (26) 
 

. = ∗ 0,85    (27) 
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4 Resultat 
Resultaten från de två undersökningarna samt beräkningar av de olika förnyelsebara 
elkällorna redovisas nedan i olika underrubriker. 
4.1 Hållbara energisystem 
Resultaten från Hållbara energisystem besvarade punkterna i kapitel 3.2.2 Framtagandet av 
frågor till Hållbara Energisystem. 

4.1.1 Frågor 1-2 
Inriktades för att se hur väl insatta deltagarna var i miljöfrågor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultat: 
Deltagarna ansågs vara insatta i de nationella energieffektiviseringsmålen. Energibolagen 
tyckte även att det var väldigt viktigt att energieffektivisera byggnader. 
  

1. Känner du till de nationella 
energieffektiviseringsmålen för 
byggnader?    

2. Är det viktigt att 
energieffektivisera byggnader? 

         
  Svar      Svar 
  Procent Antal      Procent Antal 
Väldigt insatt 23,08% 3    Väldigt viktigt 46,15% 6 

. 23,08% 3    . 23,08% 3 

. 30,77% 4    Ganska viktigt 0,00% 0 

. 7,69% 1    . 0,00% 0 

. 15,38% 2    . 15,38% 2 

. 0,00% 0    Minde viktigt 15,38% 2 

. 0,00% 0    . 0,00% 0 
Ingen koll 0,00% 0    Oviktigt 0,00% 0 

Ingen åsikt  0,00% 0    Ingen åsikt 0,00% 0 
Totalt 100% 13    Totalt 100% 13 

Tabell 4.1.1 Tabellerna nedan visade resultatet från frågorna 1-2.  
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4.1.2 Frågor 3-6 
För att få en klarare översikt om hur deltagarna upplevde att ekonomi, kunskap, teknik och 
regler blev begränsande vid renoveringar. Detta var egentolkande faktorer, se kapitlet 3.3 
Begränsande faktorer. Detta förmedlas ut till deltagarna i undersökningen. 

 
 

3. Hur begränsande anser 
fastighetsägare: ekonomin vara för 
energieffektivisering av 
byggnader? 

   

4. Hur begränsande anser 
fastighetsägare: kunskap om 
möjliga åtgärder vara för 
energieffektivisering av 
byggnader? 

         
  Svar      Svar 
  Procent Antal      Procent Antal 

Väldigt 
begränsande 53,85% 7 

   
Väldigt 

begränsande 8,33% 1 

. 38,46% 5    . 41,67% 5 

. 7,69% 1    . 25,00% 3 

. 0,00% 0    . 8,33% 1 

. 0,00% 0    . 8,33% 1 

. 0,00% 0    . 8,33% 1 

. 0,00% 0    . 0,00% 0 
Påverkar inte 0,00% 0    Påverkar inte 0,00% 0 

Ingen åsikt 0,00% 0    Ingen åsikt 0,00% 0 
Totalt 100% 13    Totalt 100% 12 

 
  

Tabell 4.1.2.1 Tabellerna nedan visade resultatet från frågorna 3-4.  
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5. Hur begränsande anser 
fastighetsägare: komplexiteten i 
tekniken vara för 
energieffektivisering av 
byggnader?    

6. Hur begränsande anser 
fastighetsägare: byggreglerna 
vara för energieffektivisering av 
byggnader? 

         
  Svar      Svar 
  Procent Antal      Procent Antal 

Väldigt 
begränsande 0,00% 0    Väldigt 

begränsande 7,69% 1 
. 53,85% 7    . 0,00% 0 
. 15,38% 2    . 15,38% 2 
. 7,69% 1    . 15,38% 2 
. 7,69% 1    . 15,38% 2 
. 15,38% 2    . 7,69% 1 
. 0,00% 0    . 0,00% 0 

Påverkar inte 0,00% 0    Påverkar inte 23,08% 3 
Ingen åsikt 0,00% 0    Ingen åsikt 15,38% 2 

Totalt 100% 13    Totalt 100% 13 
 
Resultat:  
Ekonomin ansågs vara väldigt begränsande men även kunskapen om möjliga åtgärder och 
komplexiteten i tekniken ansågs vara begränsande. Dock var det en klyvning på hur beroende 
byggreglerna var.  
  

Tabell 4.1.2.2 Tabellerna nedan visade resultatet från frågorna 5-6.  
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4.1.3 Frågor 7-8 
Dessa frågor utformades med tanke på hur fastighetsägarna ställde sig till hur social 
hållbarhet var i förhållande till det ekonomiska och energimässiga aspekterna. Alltså de 
omätbara värdena jämfört med de mätbara. 
 

 
 

7. Hur viktigt anser 
fastighetsägare: ekologisk 
hållbarhet vara vid 
energieffektivisering av 
byggnader? 

    8. Hur viktigt anser fastighetsägare: 
social hållbarhet vara vid 
energieffektivisering av byggnader? 

            Svar      Svar 
  Procent Antal      Procent Antal 
Väldigt viktigt 0,00% 0    Väldigt viktigt 7,69% 1 

. 8,33% 1    . 15,38% 2 

. 0,00% 0    . 7,69% 1 

. 8,33% 1    . 23,08% 3 

. 8,33% 1    . 15,38% 2 

. 8,33% 1    . 0,00% 0 

. 41,67% 5    . 7,69% 1 
Inte alls 16,67% 2    Inte alls 15,38% 2 

Ingen åsikt 8,33% 1    Ingen åsikt 7,69% 1 
Totalt 100% 12    Totalt 100% 13 

 
Resultat: 
Den sociala hållbarheten ansågs vara viktigare än den ekologiska hållbarheten. 
  

Tabell 4.1.3 Tabellerna nedan visade resultatet från frågorna 7-8.  
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4.1.4 Frågor 9-10 
Med frågorna 9 och 10 utvärderades vad energibolagen tyckte var viktigast att minska, värme- 
eller elanvändningen.  

9. Hur viktigt är det att minska 
värme-användningen vid 
renovering? 

   10. Hur viktigt är det att minska el-
användningen vid renovering? 

         
  Svar      Svar 
  Procent Antal      Procent Antal 
Väldigt viktigt 23,08% 3    Väldigt viktigt 61,54% 8 

. 23,08% 3    . 15,38% 2 

. 30,77% 4    . 15,38% 2 

. 0,00% 0    . 0,00% 0 

. 7,69% 1    . 7,69% 1 

. 0,00% 0    . 0,00% 0 

. 0,00% 0    . 0,00% 0 
Inte alls 15,38% 2    Inte alls 0,00% 0 

Ingen åsikt 0,00% 0    Ingen åsikt 0,00% 0 
Totalt 100% 13    Totalt 100% 13 

 
Resultat: 
Enligt energibolagen så ansågs det vara viktigare att minska elanvändningen än att minska 
värmeanvändningen. 
  

Tabell 4.1.4 Tabellerna nedan visade resultatet från frågorna 9-10.  
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4.1.5 Frågor 11 och 13 
Hur stor influens hade energibolagen i fastighetsbolagens beslutsfattande kring 
renoveringsförslagen och hur stor motivation de hade till att påverka fastighetsbolagens 
beslutsfattande till mer energislukande förslag. 

 
 

11. Hur stor influens har 
energibolagen på vilka typer av 
renoveringsåtgärder som väljs? 

   13. Kan energieffektivisering av 
byggnader äventyra 
fjärrvärmebolagens överlevnad? 

         
  Svar        Svar   
  Procent Antal      Procent Antal 

Stor 15,38% 2    Absolut 15,38% 2 
. 7,69% 1    . 0,00% 0 
. 15,38% 2    . 30,77% 4 
. 23,08% 3    . 7,69% 1 
. 7,69% 1    . 7,69% 1 
. 0,00% 0    . 7,69% 1 
. 15,38% 2    . 7,69% 1 

Ingen alls 0,00% 0    Nej 15,38% 2 
Ingen åsikt 15,38% 2    Ingen åsikt 7,69% 1 

Totalt 100% 13    Totalt 100% 13 
 
Resultat: 
Här ansågs det att energibolagen kunde influera fastighetsbolagens renoveringsåtgärdsbeslut 
och att det var endast energibolagens goda vilja som måste överkompensera strävan efter en 
högre vinst och i värsta fall fjärrvärmebolagens överlevnad. 
  

Tabell 4.1.5 Tabellerna nedan visade resultaten från frågorna 11 och 13.  
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4.1.6 Fråga 12 
Då fastighetsbolagen väljer bort småskaliga solcellsanläggningar trots att det kunde vara en 
lönsam investering så måste bortfallet bero på något annat än det ekonomiska. Av denna fråga 
så kunde det utvärderas om det skulle kunna vara en bra idé att energibolagen tog över dessa 
anläggningar, då de hade generellt en högre kompetensnivå hos sina anställda. Därmed blev 
en sådan investering mindre riskfylld. 

 
 

12. Är det aktuellt att ingå avtal om energitjänster 
med energibolag vid renovering? 

   
  Svar   
  Procent Antal 

Absolut 38,46% 5 
. 7,69% 1 
. 0,00% 0 
. 0,00% 0 
. 23,08% 3 
. 15,38% 2 
. 0,00% 0 

Nej 7,69% 1 
Ingen åsikt 7,69% 1 

Totalt 100% 13 
 
Resultat: 
Det syns en tydlig klyvning på hur om det var aktuellt att ingå avtal om energitjänster med 
energibolag vid renovering. Vissa tyckte att det inte var särskilt aktuellt medan 38,5 % tyckte 
att det var absolut aktuellt.  

Tabell 4.1.6 Tabellen nedan visade resultatet från fråga 12.  
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4.1.7 Fråga 14 
När frågorna togs fram så var detta arbete ej det enda arbetet som hade önskemål om att ha 
mentometerfrågor med. För att inte göra det självklart för deltagarna hur upplägget var så 
lades denna fråga in med våra trots att detta arbete drar ej någon nytta av denna frågeställning. 

 
 
 

14. Bör det vara olika byggregler innanför och 
utanför fjärrvärmenätet?    

  Svar   
  Procent Antal 

Absolut 23,08% 3 
. 38,46% 5 
. 0,00% 0 
. 0,00% 0 
. 0,00% 0 
. 0,00% 0 
. 0,00% 0 

Nej 23,08% 3 
Ingen åsikt 15,38% 2 

Totalt 100% 13 
 
Resultat: 
Det var en tydlig klyvning bland deltagarnas åsikter då hela 62 % tyckte att det bör vara olika 
byggregler innan och utanför fjärrvärmenätet medan 23 % tyckte det motsatta. 
  

Tabell 4.1.7 Tabellen nedan visade resultatet på fråga 14.  
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4.1.8 Frågor 15-17 
Dessa frågor var med för att kunna jämföra sol-och vind el med varandra. Därmed fås ut vad 
energibolagen tyckte om sol, vindkraft och vilken som var bäst. 

 
 

15. Vilken typ av förnyelsebar el-
energi är viktigast att utveckla i 
Sverige? 

   16. Vilken typ av förnyelsebar el- 
energi är mest lönsam att 
investera i som fastighetsägare? 

         
  Svar        Svar   
  Procent Antal      Procent Antal 

Solenergi, 
egen småskalig 7,69% 1 

   
Småskaligt, 

egen solenergi 46,15% 6 

Solenergi, 
storskalig 15,38% 2    

Vindkraft, 
andelar 23,08% 3 

Vindkraft 15,38% 2    Grön el från 
energibolag 7,69% 1 

Vattenkraft 0,00% 0    övrigt 23,08% 3 
El från 

kraftfjärrvärme 61,54% 8    Totalt 100% 13 
övrigt 0,00% 0       

Totalt 100% 13       
 
 
 

 
Resultat: 
Det redovisas att deltagarna 
tyckte att det var mindre viktigt 
att utveckla tekniken hos solel 
och vindkraft men det var både 
ekologist hållbart och 
ekonomiskt att investera i solel. 
Det syns även att solel var mer 
lönsam och var bättre ekologiskt 
än vindkraft, enligt 
energibolagen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

17. Vilken typ av förnyelsebar el- energi är mest 
ekologiskt hållbar att investera i som fastighetsägare? 

    
  Svar   

  Procent Antal 
Småskaligt, egen 

solenergi 46,15% 6 

Vindkraft, andelar 38,46% 5 

Grön el från energibolag 0,00% 0 
övrigt 15,38% 2 

Totalt 100% 13 
   
   

Tabell 4.1.8.1 Tabellerna nedan visade resultatet på frågorna 15-16.  

Tabell 4.1.8.2 Tabellen nedan visade resultatet på fråga 17.  
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4.1.9 Fråga 18 
Av denna fråga fås det fram hur mycket energibolagen tror att fastighetsbolagen var beroende 
av konsulttjänster vid energieffektiviserande renovering. 

 
 
 

18. Hur beroende är fastighetsägare i allmänhet av 
konsulttjänster, vid energieffektiviserande 
renovering? 
   

  Svar 
  Procent Antal 

Väldigt beroende 46,15% 6 

. 15,38% 2 

. 23,08% 3 

. 7,69% 1 

. 0,00% 0 

. 0,00% 0 

. 0,00% 0 
Inte alls 0,00% 0 

Ingen åsikt 7,69% 1 
Totalt 100% 13 

 
Resultat: 
Det ansågs att fastighetsägarna var beroende av konsulttjänster vid energieffektiviserande 
renovering, enligt energibolagen. 
  

Tabell 4.1.9 Tabellen nedan visade resultatet på fråga 18.  
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4.1.10 Fråga 19-20 
Dessa frågor togs fram för att se hur energibolagen såg på miljöcertifiering som ett verktyg 
och om detta verktyg faktiskt hjälper till att välja ”rätt” renoveringsförslag. 

 
 
 

19. Kan miljöcertifiering bidra till 
att välja lämpliga 
renoveringsåtgärder vid 
energieffektivisering? 

   

20. Är miljöcertifiering ett verktyg 
som är ekonomiskt lönsamt att 
använda vid 
energieffektiviserande 
renoveringar? 

           Svar      Svar 
  Procent Antal      Procent Antal 

Absolut 30,77% 4    Absolut 15,38% 2 
. 7,69% 1    . 0,00% 0 
. 15,38% 2    . 0,00% 0 
. 7,69% 1    . 7,69% 1 
. 7,69% 1    . 0,00% 0 
. 7,69% 1    . 23,08% 3 
. 0,00% 0    . 15,38% 2 

Nej 15,38% 2    Nej 23,08% 3 
Ingen åsikt 7,69% 1    Ingen åsikt 15,38% 2 

Totalt 100% 13    Totalt 100% 13 
 Resultat: Det var en tydlig klyvning på om miljöcertifiering kunde bidra till att välja lämpliga 
renoveringsåtgärder. Men att miljöcertifiering skulle vara en lönsam investering ansåg inte 
energibolagen.  
  

Tabell 4.1.10 Tabellerna nedan visade resultatet från frågorna 19-20.  
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4.2 Energiintelligent Dalarna 
Resultaten från Energiintelligent Dalarna kommer att besvara de punkter i kapitel 3.2.4 
Framtagandet av frågor till Energiintelligent Dalarna. 

4.2.1 Fråga 1 
Inriktades för att se hur väl insatta deltagarna var i de nationella energieffektiviseringsmålen. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resultat:  
Det kunde ses att fastighetsbolagen var insatta i de nationella energieffektiviseringsmålen. 
  

1. Känner du till de nationella 
energieffektiviseringsmålen för byggnader? 
     
   Svar 

  Procent   Antal 
Väldigt insatt 26,67% 4 

Insatt 46,67% 7 
Lite insatt 20,00% 3 

Inge insatt 6,67% 1 
Ingen åsikt 0,00% 0 

Totals 100% 15 
 

Tabell 4.2.1 Tabellen nedan visade resultatet från fråga 1. 
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4.2.2 Fråga 2-3 
Med dessa två frågor kunde det utvärderas vad fastighetsbolagen tyckte var viktigast att 
minska, värme- eller elanvändningen. 
 
 

 
Resultat:  
Fastighetsbolagen tyckte det var lika viktigt att minska elanvändningen som att minska 
värmeanvändningen. 
 
 
  

2. Hur viktigt är det att minska 
värmeanvändningen vid renovering?    

3. Hur viktigt är det att minska 
elanvändningen vid renovering? 

         
  Svar      Svar 
  Procent Antal      Procent Antal 

Väldigt viktigt 60,00% 9    Väldigt viktigt 86,67% 13 
Viktigt 33,33% 5    Viktigt 13,33% 2 

Lite viktigt 6,67% 1    Lite viktigt 0,00% 0 
Inge viktigt 0,00% 0    Inge viktigt 0,00% 0 
Ingen åsikt 0,00% 0    Ingen åsikt 0,00% 0 

Totals 100% 15    Totals 100% 15 

Tabell 4.2.2 Tabeller nedan visade resultaten från frågorna 2- 3.  
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4.2.3 Fråga 4-7 
För att få en klarare översikt om hur deltagarna upplever att ekonomi, kunskap, teknik och 
regler blev begränsande vid renoveringar. Detta var egentolkande faktorer, se kapitel 3.3 
Begränsande faktorer. Detta förmedlas ut till deltagarna i undersökningen. 

 
 

4. Hur begränsande anser ni att: 
ekonomin är vid energieffektivisering av 
byggnader?   

5. Hur begränsande anser ni att: 
kunskaper om möjliga åtgärder vara för 
energieffektivisering av byggnader? 

        
  Svar     Svar   
  Procent Antal     Procent Antal 

Väldigt begränsande 26,67% 4  Väldigt begränsande 6,67% 1 
Begränsande 53,33% 8  Begränsande 46,67% 7 

Lite begränsande 20,00% 3  Lite begränsande 40,00% 6 
Påverkar inte 0,00% 0  Påverkar inte  6,67% 1 

Ingen åsikt 0,00% 0  Ingen åsikt 0,00% 0 
Totals 100% 15  Totals 100% 15 

        
        
6. Hur begränsande anser ni att: 
komplexiteten i tekniken vara för 
energieffektivisering av byggnader?   

7. Hur begränsande anser ni att: 
Byggreglerna vara för 
energieffektivisering av byggnader? 

        
  Svar     Svar   
  Procent Antal     Procent Antal 

Väldigt begränsande  20,00% 3  Väldigt begränsande  13,33% 2 
Begränsande 46,67% 7  Begränsande 6,67% 1 

Lite begränsande 33,33% 5  Lite begränsande 46,67% 7 
Påverkar inte 0,00% 0  Påverkar inte 33,33% 5 

Ingen åsikt 0,00% 0  Ingen åsikt 0,00% 0 
Totals 100% 15  Totals 100% 15 

 
Resultat:  
Att ekonomi, kunskapen om möjliga åtgärder och komplexiteten i tekniken ansågs av 
fastighetsbolagen att det skulle vara en begränsande faktor. Dock tyckte de inte att 
byggreglerna begränsade dom vid energieffektivisering.   

Tabell 4.2.3 Tabellerna nedan visade resultaten från frågorna 4-7. 
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4.2.4 Fråga 8 
Denna fråga utformades med tanke på hur fastighetsbolagen ställer sig till den social 
hållbarheten. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultat:  
Den sociala hållbarheten ansågs vara en viktig faktor. 
  

8. Hur viktigt anser ni att: social hållbarhet är 
vid energieffektivisering av byggnader? 
   

  Svar 

  Procent Antal 
Väldigt viktigt 13,33% 2 

Viktigt 53,33% 8 
Lite viktigt 33,33% 5 

Inge viktigt 0,00% 0 
Ingen åsikt 0,00% 0 

Totals 100% 15 

Tabell 4.2.4 Tabellen nedan visade resultatet från fråga 8. 
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4.2.5 Fråga 9-10 
Hur stor influens hade energibolagen i fastighetsbolagens beslutsfattande kring 
renoveringsförslagen och hur stor motivation hade de till att påverka fastighetsbolagens 
beslutsfattande till mer energislukande förslag. 

9. Hur stor influens har energibolagen på 
vilka typer av renoveringsåtgärder som 
väljs?   

10. Kan energieffektivisering av 
byggnader äventyra 
fjärrvärmebolagens överlevnad? 

        
  Svar     Svar 

  Procent Antal     Procent Antal 
Väldigt stort 0,00% 0  Ja 0,00% 0 

Stort 26,67% 4  Troligtvis 0,00% 0 
Liten 46,67% 7  Kanske 42,86% 6 

Påverkar inte 26,67% 4  Nej 50,00% 7 
Ingen åsikt 0,00% 0  Ingen åsikt 7,14% 1 

Totals 100% 15  Totals 100% 14 
 
Resultat:  
Att energibolagen skulle ha en influens på vilka typer av renoveringsåtgärder som väljs 
ansågs vara liten. Även tron om att energieffektivisering av byggnader skulle äventyra 
fjärrvärmebolagens överlevnad ansågs vara liten eller obefintlig.    

Tabell 4.2.5 Tabellerna nedan visade resultaten från frågorna 9-10. 
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4.2.6 Fråga 11-13 

Dessa frågor var med för att kunna jämföra sol-och vind el med varandra. Därmed fås det ut 
vad fastighetsbolagen tyckte om sol, vindkraft och grön el samt vilken som var bäst och ger 
en god image. 

11. Vilken typ av förnyelsebar 
elenergi är viktigast att utveckla i 
Sverige?   

12. Vilken typ av förnyelsebar 
elenergi är mest lönsam att 
investera i? 

        
  Svar     Svar 
  Procent Antal     Procent Antal 
Solenergi, egen 

småskalig 33,33% 5   Småskalig, egen 
solenergi 40,00% 6 

Solenergi, 
storskalig 26,67% 4   Vindkraft, 

andelar 26,67% 4 
Vindkraft 13,33% 2   Grön el från 

energibolag 33,33% 5 
Vattenkraft 13,33% 2   Annan 0,00% 0 

El från 
kraftvärmeverk 13,33% 2   Totals 100% 15 

Annan 0,00% 0      
Totals 100% 15      

 

13. Vilken typ av förnyelsebar elenergi ger 
fastighetsägaren bäst image? 
   

  Svar   
  Procent Antal 
Småskalig, egen solenergi 64,29% 9 

Storskalig, solenergi 21,43% 3 
Vindkraft, andelar 14,29% 2 

Grön el från energibolag 0,00% 0 
Annan  0,00% 0 
Totals 100% 14 

 
Resultat:  
Det som gav fastighetsbolagen bäst image var solenergi sedan var det en klyvning om vilken 
förnyelsebar elenergi som var viktigast att utveckla samt vilken som var mest lönsam. 
  

Tabell 4.2.6.1 Tabellerna nedan visade resultaten från frågorna 11-12. 

Tabell 4.2.6.2 Tabellen nedan visade resultatet från fråga 13. 
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4.2.7 Fråga 14 
Av denna fråga fås det fram hur mycket fastighetsbolagen ansåg att de själva behövde 
konsulttjänster vid energieffektiviserande renovering. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultat:  
Det syns tydligt att fastighetsbolag var beroende av konsulttjänster.  
  

14. Hur beroende är fastighetsägare i allmänhet 
av konsulttjänster, vid energieffektiviserande 
renovering? 
   

  Svar 

  Procent Antal 
Väldigt beroende 28,57% 4 

Beroende 64,29% 9 
Lite beroende 7,14% 1 

Oberoende 0,00% 0 
Ingen åsikt 0,00% 0 

Totals 100% 14 

Tabell 4.2.7 Tabellen nedan visade resultatet från fråga 14. 
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4.2.8 Fråga 15 
Då ByggaE, Sveby och miljöcertifiering kunde bli att påverka fastighetsbolagens 
beslutsfattande vid valet av elkällor blev denna fråga relevant. 

15. Kan verktyg som ByggaE, Sveby eller 
miljöcertifiering var till hjälp för att välja 
lämpliga energieffektiviseringsåtgärder vid 
renovering? 
   
   

  Svar 
  Procent Antal 

Ja 66,67% 10 
Troligtvis 26,67% 4 

Kanske 0,00% 0 
Nej 0,00% 0 

Ingen åsikt 6,67% 1 
Totals 100% 15 

 
Resultat:  
Fastighetsbolagen ansåg att ByggaE, Sveby eller miljöcertifiering var ett hjälpmedel för att 
välja en lämplig energieffektiviseringsåtgärd. 
  

Tabell 4.2.8 Tabellen nedan visade resultatet från fråga 15. 
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4.2.9 Fråga 16-17 
Dessa frågor var framtagna av en konsult, därav blev dessa frågor ej relevanta för denna 
rapport. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Resultat:  
Det ansågs av fastighetsbolagen att byggprojekt i Dalarna sällan verifierar att effektmål 
uppfylls efter byggnaden tagits i bruk. Erfarenhetsåterföring ansågs vara väldigt viktigt.   
  

16. Har byggprojekt i Dalarna tydligt 
definierade effektmål, målstyrning 
under projektets gång och verifiering av 
att effektmålen uppfylls efter att 
byggnaden är tagit i bruk?  

17. Hur viktigt anser du att 
erfarenhetsåterföring är vid 
upprepande byggprojekt? 

        
  Svar     Svar 
  Procent Antal     Procent Antal 

Oftast 6,67% 1   Väldigt viktigt 92,86% 13 
Ganska 
frekvent 20,00% 3   Viktigt 7,14% 1 

Sällan 53,33% 8   Lite viktigt 0,00% 0 
Aldrig 0,00% 0   Inge viktigt 0,00% 0 

Ingen åsikt 20,00% 3   Ingen åsikt 0,00% 0 
Totals 100% 15   Totals 100% 14 

Tabell 4.2.9 Tabellerna nedan visade resultaten från frågorna 16-17. 
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4.2.10 Fråga 18 
Fråga som en av högskolans forskare ville ha med för sin egen studie.  

18. Vilket paket skulle du valt? 
   

  Svar 
  Procent Antal 

FTX 0,00% 0 
F 35,71% 5 

FVP1 7,14% 1 
FVP2 28,57% 4 

FVP1pv 0,00% 0 
FVP2pv 28,57% 4 

Totals 100% 14 
 
Resultat:  
Det var en tydlig klyvning på vilket paket som ansågs vara det bästa.  
  

Tabell 4.2.8 Tabellen nedan visade resultatet från fråga 18. 
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4.3 Beräkningar 
Medelvärdet som togs fram för det fasta elpriset på grön el blev 56 öre/kWh. Denna 
beräkning finns med i både bilaga 2 och 3. 
 
Vid intervjutillfället framgick dessa uppgifter: Enligt intervju används nyckeltal för beräkning 
av investeringskostnader för solcellsanläggningar. De värden som används av Svesol vid 
beräkningar var mellan 11-15 kr/Wp. Senare i intervjun förklarades förutsättningarna för 
exempelbyggnaden och då ansågs det att projektet skulle kosta mellan 11-13 kr/Wp men vid 
beräkningen av materialkostnaden angavs en prislista för Svesols priser. Dock var den 
prislistan utformad för privatpersoner vilket medför att i ett projekt som detta kunde ett 
paketpris erbjudas på ca 15 % lägre materialkostnad. (Lorenz, K., 2016) 

4.3.1 Solel 
All beräkning på solel som jämförts med grön el kommer att redovisas i bilaga 2 Beräkningar 
solel. 
 
Med solelen kommer pay-off perioden vara 22,2 år för 110 st. moduler respektive 19 år för 
220 st. moduler. 

4.3.2 Vindkraft 
All beräkning på vindkraft som jämförts med grön el kommer att redovisas i bilaga 3 
Beräkningar vindkraft. 
 
Vindkraften kommer att ha en pay-off period på -856 år jämtemot grön el. 

4.3.3 Jämförelse solel och vindkraft 
Beräkningarna för jämförelsen mellan solel och vindkraft redovisas i bilaga 4 Jämförelse solel 
och vindkraft. 
 
Med jämförelsen mellan solel och vindkraft kommer pay-off perioden vara 13,3 år för 110 st. 
moduler respektive 15,2 år för 220 st. moduler. 

4.3.4 Materialberäkning av solel 
Enligt Svesols prislista blev materialkostnaden för solcellsanläggningen 225800 kr inkluderat 
15 % i paketpris för 110 st. moduler. Med 220 st. moduler inkluderat 15 % i paketpris blev 
kostnaden 518500 kr. 
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5 Diskussion 
5.1 Undersökningar 
Frågorna från undersökningarna vid workshoparna diskuterades i detta kapitel. 

5.1.1 Fråga om nationella miljömål 
Under resultatet för fråga 1 och 2 med Hållbara energisystem redovisades att energibolagen 
ansågs sig själva vara insatta och tyckte det var väldigt viktigt att energieffektivisera 
byggnader och då främst elanvändningen.  
 
Det första mötet med Energiintelligent Dalarna redovisar hur väl deltagarna ansåg sig vara 
insatta i de nationella klimatmålen. De flesta (alla utom en) av deltagarna ansåg sig vara 
insatta eller väldigt insatta i målen.  
 
Detta resultat var inte särskilt oväntat då workshopparna inte var obligatoriska, deltagarna 
som var på plats borde var intresserade i klimatet och klimatfrågor. Här kunde även tydas att 
alla utom en var insatta i de nationella miljömålen och för att kunna uppnå dessa mål måste 
mer el från gröna källor användas. Detta leder förmodligen till en ökning av grön el och 
arbetet kunde då användas av fastighetsbolag för att få en klarhet i vilka lönsamheter olika 
alternativ gav.  
 
Här kunde också diskuteras om hur viktigt energibolagen faktiskt tyckte det var att minska 
energianvändningen då deras inkomster kommer från att konsumenter använder energin och 
ju mindre energi som används ju mindre inkomst får energibolagen. 

5.1.2 Frågorna angående begränsande faktorer 
Ur frågorna 3-6 vid mötet med Hållbara energisystem visas ett resultat om att energibolagen 
tror att fastighetsägarna blev begränsade av kunskap om möjliga åtgärder samt komplexiteten 
i tekniken vid val om renoveringsförslag. Ekonomin anses vara den mest begränsande faktorn 
vilket inte var förvånande då fastighetsbolagen fortfarande ville ha nöjda hyresgäster, vilket 
troligtvis fås genom att inte höja hyrorna. Därmed får inte renoveringarna kosta för mycket, 
för då blev hyrorna att stiga på grund av att kunna finansiera renoveringsåtgärderna. 
 
De begränsande faktorerna vid renoveringar var mycket mer jämnvärda för fastighetsbolagen 
än vad som förväntats. De frågades om ekonomin, kunskapen, komplexiteten och 
byggreglerna samt hur begränsande de var vid renoveringar och alla fyra verkade vara 
begränsande. Det som var mest begränsande för ett renoveringsprojekt var ekonomin vilket 
inte var särskilt förvånande men tätt efter kommer komplexiteten i tekniken. Detta visade då 
att fastighetsägare drog sig för att installera komplex teknik i samband med en renovering.  
 
  



Högskolan Dalarna 

Det som kunde utläsas vid jämförelsen var att energibolagen ansåg att komplex teknik var 
mindre begränsande än vad fastighetsbolagen tyckte. Detta kunde tolkas ur de diskussionerna 
som fördes under mötet med Energiintelligent Dalarna då deltagarna argumenterade för att 
komplex teknik blev ohållbar och dyr både i montage, drift och underhåll samt opålitlig i 
längden. 
 
Deltagarna argumenterade också för att de olika renoveringsalternativen var många och den 
informationen som framgick från företagen som tillverkade de olika lösningarna sällan 
stämde. Om ett sådant projekt skulle bli misslyckat kunde konsekvenserna bli stora.  

5.1.3 Frågor om social och ekologisk hållbarhet 
Social hållbarhet var en definition som var svårtolkad och svår definierad, därför diskuterades 
denna tolkning lite innan undersökningen gjordes. Alla deltagare verkade ha en egen 
definition av vad social hållbarhet var för något. Men efter våra diskussioner verkade de flesta 
förstå arbetets definition, och kunde sedan svara därefter, även om de inte delade uppfattning 
om arbetets definition.  
 
Den ekologiska hållbarheten ansågs av energibolagen var oviktigt för fastighetsbolagen vid 
energirenovering. Detta kunde troligtvis bero på att det var mycket fokus på hyresgästerna 
(den sociala hållbarheten) och energieffektivisering under bruksskedet men lite fokus på den 
ekologiska delen.  
 
Resultatet från Energiintelligent Dalarna visade att deltagarna tyckte att den sociala 
hållbarheten var viktigt. Och rent generellt ansågs den sociala hållbarheten som en viktigare 
faktor än den ekologiska vid val av energieffektiviserande åtgärder och ur detta kunde även en 
viss vilja till att använda någon typ av förnyelsebar elkälla till fastighetselen motiveras i form 
av att hyresgäster hellre ville bo/flytta in där de vet att byggnaden var klimatsmart och ett 
argument kunde vara att byggnaden använde förnyelsebar el.  
 
Den ekologiska hållbarheten ansågs också vara viktig men inte lika viktig som den sociala 
hållbarheten, detta tros bero på att den sociala hållbarheten ligger närmare en god image och 
kunde bättre kopplas till ekonomin. Vid ett val av hyresvärd tros att en byggnad som använder 
förnyelsebara elkällor ansågs bättre än en byggnad som var ekologiskt byggd.  

5.1.4 Fråga om vikten av att spara el och värme 
Undersökningen vid fråga 9-10 under mötet med Hållbara energisystem handlade om vad 
energibolagen ansåg var viktigast att minska, värme- eller elanvändningen och resultatet 
visade att det var viktigare att minska el-användningen är värmeanvändningen.  
 
Anledningen till resultatet skulle kunna bero på att flera fjärrvärmebolag var representerade i 
undersökningen. Dessa bolag säljer både el och värme till fastighetsbolagen. När 
fjärrvärmebolagen nyttjar sina kraftvärmeanläggningar produceras grovt sett en tredjedel el 
och två tredjedelar värme, elen kunde då säljas till elområdena men värmen kunde endast 
skickas ut på fjärrvärmenätet. Det står mer i kapitel 2.5 Kraftvärmeverk. Detta leder då till att 
fjärrvärmebolagen borde kunna minska elanvändningen hos de fastigheter de levererar värme 
till, utan att behöva dra ned på produktionen. Men den värmen fastigheterna sparar kommer 
leda till en minskning av produktionen och därmed även minska försäljningen av både el och 
fjärrvärme.  
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Resultatet av fråga 2 och 3 visade hur fastighetsbolagen verkligen tyckte att det var viktigt att 
minska energianvändningen av hus och bostäder samt att de tyckte att det var viktigare att 
minska elanvändningen än värmeanvändningen.  
 
Här verkar både energibolagen och fastighetsbolagen vara eniga om att det var viktigare att 
minska elanvändningen än värmeanvändningen. Detta tros ha med att elen hade en högre 
primärenergifaktor än värmen.  

5.1.5 Fråga om vilken påverkningsgrad energibolagen hade 
Under fråga 13 under mötet med Hållbara energisystem redovisas att deltagarna i 
undersökningen ansåg att energieffektiviseringar kunde äventyra fjärrvärmebolagens 
överlevnad. Detta kunde göra att bolagen får en motivation både rent ekonomiskt men även ur 
överlevnadssynpunkt att påverka vilka renoveringsåtgärder som väljs av fastighetsbolagen vid 
en energirenovering, i alla fall för de byggnader som ligger inom fjärrvärmenätet.  
 
I undersökningen redovisas även att energibolagen tros ha möjlighet att influera vilka 
renoveringsåtgärder som väljs vid en energieffektivisering. Detta resulterade i att 
fjärrvärmebolagen hade både motivation och möjlighet att påverka vilka renoveringsåtgärder 
som valdes av fastighetsbolagen vid en energirenovering. Och det var endast bolagens goda 
vilja att minska energianvändningen som gör att det inte påverkar vilka förslag som väljs.  
 
I fråga 9 och 10 med Energiintelligent Dalarna redovisas att fastighetsbolagen inte tror att 
energibolagen kunde gå i konkurs på grund av energieffektiviseringar av byggnader. De tror 
heller inte på att energibolagen hade något större inflytande på vilka beslut som fattades vid 
energieffektiviserande renoveringar. Detta tydde på att energibolag kunde styra 
fastighetsbolag till att välja åtgärder vid energieffektiviseringar som skulle passa dem bättre 
eller hade bättre lönsamhet för deras bolag.  
 
Dessa resultat var intressant och ingick i förslagen kring fortsatta undersökningar om detta 
utnyttjas av bolagen eller inte, men det ingår inte i detta arbete. Om det sker att energibolag 
påverkar fastighetsbolag vid renoveringar var svårt att säga och förmodligen kunde inte ens 
fjärrvärmebolagen veta detta då mycket av dessa påverkningar kunde pågå i ett 
undermedvetet stadium hos de anställda i bolaget. 

5.1.6 Fråga om att ingå avtal om energitjänster 
Fråga 12 under mötet med Hållbara energisystem handlar om det var aktuellt att ingå avtal 
mellan fastighetsbolag och energibolag om energitjänster. Se kapitel 2.9.1 Energitjänst för 
mer information angående energitjänster och detta arbetes definition. 
 
Undersökningen visade en tydlig klyvning av deltagarnas åsikter om det skulle vara aktuellt 
eller inte. De anledningar som kunde resoneras kring att det var inaktuellt med energitjänster 
var att det skulle kunna bli olönsamt för energibolagen. Det kunde då bli billigare att bygga 
upp en större anläggning själva än att hyra flera olika takplatser. Speciellt om 
fastighetsbolagen skulle vilja ha vinst på hyrplatserna. Medan de anledningar som fanns till 
att rösta aktuellt menade att fastighetsbolagen inte hade tillräcklig kompetens för att driva och 
underhålla sina egna solcellsanläggningar och det skulle ej bli ekonomiskt att skaffa den 
kompetensen inom företaget. 
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Den största nackdelen med en egen småskalig solelsanläggning enligt diskussionerna vid 
mötet med Energiintelligent Dalarna var en för hög ökning av kompetens. Energitjänster 
kunde då vara en lösning för att bygga fler småskaliga solelsanläggningar och därmed få mer 
förnyelsebar elenergi i elnätet då energibolagen redan bör ha kompetensen för att driva och 
underhålla sådana anläggningar. 

5.1.7 Frågor om vad som var viktigast 
Mötet med Hållbara energisystem visade tydligt att el från kraftvärme var den viktigaste 
elproduktionen att utveckla i Sverige men det kunde ha att göra med att det var flera 
fjärrvärmebolag representerande i undersökningen. Undersökningen säger även att småskalig 
solcellsanläggning var mest lönsam och ekologiskt hållbar jämfört med både vind och grön el.  
 
Alltså enligt energibolagen fanns det ingen anledning för fastighetsbolagen att välja bort en 
solcellsanläggning på grund av ekologiska skäl.  
Anledningen till att undersökningen visade att en mindre solcellsanläggning skulle bli mer 
lönsam än både grön el och vindkraft tros bero på osäkerheten i elmarknaden och att äga sin 
egen elproduktion kunde ha lönsamma effekter på lång sikt.  
 
I dessa frågor kunde utläsas att fastighetsbolagen tror att solel var: mest lönsam för 
fastighetsbolag, viktigast att bygga ut i Sverige och ger bäst image för fastighetsbolagen. 
Enligt undersökningen bidrar då alla dessa faktorer till att motivera fastighetsägare att bygga 
fler och större solelsanläggningar. 
 
Ur fråga 12 från mötet med Energiintelligent Dalarna kunde dessutom ett syfte besvaras, att 
de fastighetsbolag som varit med och deltagit trodde 40 % att en egen solelsanläggning skulle 
bli den mest lönsamma förnyelsebara energikällan. Medan 27 % trodde på vindkraft och 
resterande 33 % trodde att den gröna elen från energibolag skulle bli lönsammast.  

5.1.8 Fråga om konsulttjänster 
Både mötet med Hållbara energisystem och Energiintelligent Dalarna ansåg att 
fastighetsbolag var beroende av konsulter och konsulttjänster. Detta kunde bero på att de 
saknade kompetens i detta fall, om energieffektiviserande renoveringar men även inom andra 
områden. Detta gör att vilka renoveringsförslag som togs fram blev högst beroende av vilken 
konsult som medverkade vid framtagandet av renoveringsförslagen. Om detta var bra eller 
dåligt var svårt att dra någon slutsats om. Men konsulter var förmodligen inte lika inriktade på 
det ekonomiska än företagen själva, detta kunde göra att andra intressen än ekonomin på lång 
eller kort sikt beaktades.  

5.1.9 Fråga angående miljöcertifiering 
Svaren från mötet med Hållbara energisystem var spridda angående frågorna om 
miljöcertifiering kunde bidra till att välja lämpliga renoveringsåtgärder, men det kunde tydas 
en majoritet mot det absoluta svarsalternativet. Det kunde även tydas från mötet att deltagarna 
ansåg att det förmodligen skulle bli en ej lönsam investering för fastighetsbolagen att 
miljöcertifiera en byggnad. Varför energibolagen ansåg detta kunde ha med storleken på 
projektet som i denna rapport syftar på ett stort projekt dock kanske energibolagen tänkte på 
ett mindre projekt.  
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Mötet med Energiintelligent Dalarna visade att miljöcertifiering kunde vara ett hjälpmedel för 
att välja lämpliga renoveringsåtgärder. Detta kunde bli att påverka hur fastighetsbolag tänker 
vid val av gröna elkällor då vissa av dessa miljöcertifieringar gör att det mest ekonomiska 
alternativet till att uppnå kraven kunde vara att placera in en solelsanläggning på eller i 
byggnaden. Kolla kapitel 2.7 Miljöcertifiering för mer info om miljöcertifieringar och kapitel 
2.8 ByggaE för mer info angående ByggaE-systemet. 
5.2 Beräkningar 
Här diskuterades alla beräkningar som gjordes. Dessa beräkningar låg som bilagor efter 
rapporten och de diskussioner som förts i följande underrubriker refererade till bilaga 2,3,4 
och 5.  

5.2.1 Solel 
Pay-off perioden för solel redovisas i kapitel 4.3.1 Solel, denna period beror på hur många 
moduler som monteras. I detta fall var det 22,2 år för 110 moduler och 19 år vid 220 moduler. 
Anledningen till att det var en kortare period för 220 moduler tros vara för att 
uppställningskostnaden, transportkostnader etc. ej blev lika stor för varje modul. Alltså blev 
kostnaden per modul mindre. 
 
Vid beräkning av solelsinvestering fanns det idag lite information om hur stor 
montagekostnaden blev. Detta tros bero på bristande erfarenheter inom branschen och därför 
används nyckeltal i stor utsträckning, istället för den mer noggranna beräkningsmodellen med 
antalet timmar per monterad modul och installation av dessa moduler.  
 
I detta arbete var beräkningarna på solelen gjorda med nyckeltalet 12 kr/Wp men på denna 
exempelbyggnad kommer nyckeltalen med stor sannolikhet bli olika beroende på hur många 
moduler som installeras, då tiden för anslutning till nätet kommer bli utslaget på flera moduler 
i den större anläggningen. Utöver detta kommer antagligen montagetiden att minska per 
modul ju fler moduler montören monterar. Dessutom kommer också tidsåtgången vid uppstart 
och färdigställning av monteringen kunna bli utslagen på flera moduler ju fler moduler som 
installeras. Allt detta kommer då leda till att nyckeltalet kommer minska ju större 
anläggningen blev.  

5.2.2 Vindkraft 
I kapitel 4.3.2 Vindkraft redovisas en pay-off period på -856 år för vindkraftsandelarna och 
detta beror på att självkostnadspriset på vindkraften hade ett högre inköpspris än den gröna 
elen, per kWh. Då vindkraften blev dyrare var den gröna elen per kWh går det ej att räkna ut 
en Pay-off period för vindkraften gentemot den gröna elen.  
 
E.ON hade ett högre elpris idag än vad självkostnadspriset för vindkraften var och detta 
medför då att det skulle gå att räkna ut en Pay-off period, dock skulle den bli lång. Pay-off 
perioden med E.ON´s elpriser skulle bli 137,2 år men då ett vindkraftverk endast hade en 
livslängd på ca 20 - 25 år blev det svårt att få en sådan investering lönsam.  
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5.2.3 Jämförelse solel och vindkraft  
Pay-off perioderna för solel kontra grön el blev 22,2 år och 19 år beroende på hur många 
moduler som monteras. Vid jämförelsen mellan solel och vindkraft blev det 13,5 år och 15,3 
år. 
 
Här ovan syns det att rent ekonomiskt skulle det bli en kortare Pay-off period för solelen än 
för vindkraften vid en jämförelse med grön el. Detta medför då att en Pay-off period för solel 
kunde beräknas jämfört med vindkraften. Denna Pay-off period skulle bli kortare än Pay-off 
perioden jämfört med grön el därför att självkostnadspriset för vindkraften var högre än 
medelpriset för den gröna elen. Dessutom kunde investeringen för vindkraftsandelarna räknas 
bort från solelsinvesteringen för att det endast blev mellanskillnaden som blev med i 
beräkningen. 
 
Ett annat synsätt visade att vid köp av grön el köps den mängd ström som användes för ett fast 
pris. Detta pris blev omförhandlat efter överenskommen tid, ofta jämna år upp till 5 år. Vid 
köp av vindkraftsandelar köps andelar för en engångssumma och sedan får konsumenten köpa 
den el som används för ett självkostnadspris. Dessa alternativ gör att de inte kunde återfå sina 
pengar utan endast spara in dem vid en jämförelse mellan andra alternativ, vid köp av en 
solcellsanläggning kunde anläggningen återbetala sig själv i form av försäljning av elen. Om 
sedan en jämförelse mellan alternativet också tas med i beräkningarna kunde en 
solelsanläggning skapa intäkter medan vindkraften endast kunde skapa mindre utgifter.  
5.3 Andra parametrar 
Det var fullt möjligt att fastighetsbolag väljer bort solelsalternativet av andra skäl än det rent 
ekonomiska. 

5.3.1 Koldioxidutsläpp 
Koldioxidutsläppsskillnader mellan solel och vindkraft var svåra att beräkna då ett 
vindkraftverk får stora skillnader beroende på vart tornet var placerat, byggt och monterat 
samt tornets livslängd, och vilka delar av tornet som byts vid slutet av livslängden, mm. Även 
solelsanläggningar kunde vara svåra att kalkylera koldioxidutsläppen men kunde bidra till att 
inte välja det mest ekonomiska alternativet. 

5.3.2 Enkelhet 
Vid en investering i vindkraftsandelar lämnas pengar över och sedan fungerar det, alla 
kostnader för reparationer, underhåll och vidare ingår i självkostnadspriset och utförs av en 
annan organisation. Vid en investering av en solelsanläggning skall hela anläggningen 
byggas, förvaltas och demonteras när livslängden var över. Detta skulle då bli extrajobb som 
inte ingick i vindkraften.   

5.3.3 Ökad kompetens 
Även om underhållskostnaden var minimal för en solelsanläggning bör kompetensen finnas 
för att kunna åtgärda vissa problem. Antingen i form av egen kompetens eller möjligheten att 
hyra eller köpa in den kompetensen. Denna kompetens ej var nödvändig för att köpa vindkraft 
för då det var en annan organisation som kräver denna kompetens istället. 

5.3.4 Okopplat 
I en solelsanläggning måste den kopplas till det allmänna elnätet vilket innebär ett samarbete 
med de som förvaltar elnätet, oftast kommunen eller ett bolag kopplat till kommunen. Alltså 
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krävs ett samarbete med en annan organisation som gärna undviks för att hålla tidsåtgången 
nere. Detta fenomen fanns sällan med i en vindkraftsinvestering.   

5.3.5 Politik 
Som Microproducent blev politiken en osäkerhet vid försäljningen av överskottselen. Som 
exempel kanske subventionerna ersätts med en energiskatt, eller att en avgift togs ut för att få 
producera el, och vidare. På 20 år hinner många idéer kring Microproduktion av el både 
komma och gå. Politiken kommer kunna påverka både solel och vindkraften men vilken som 
kommer drabbas hårdast var endast spekulationer.  
 
 
 
Beroende på var i Dalarna som en solelsanläggning anläggs så fanns olika sätt att se på 
mikroproduktion och vissa energibolag kunde vägra anse ägaren av solelsanläggningen som 
mikroproducent även om bolagets totala energianvändning var mindre än dess produktion. 
Detta kunde göra att skattereduktionen inte utnyttjades. 

5.3.6 Närmiljö 
Närmiljön runt ett vindkraftverk kunde störas, främst oljud och fallande istappar på vintern. 
Därför placeras dessa torn på områden som blåser mycket och så få som möjligt ska bli 
störda. Dessutom så syns dessa torn på långa håll och många menar att de var estetiskt ej 
tilltalande. Dessa nackdelar med ett vindkraftverk påverkar sällan ägaren/ägarna till 
vindkraftverket och då kunde det bli lättare att bortse från dessa nackdelar. Det var 
förmodligen också anledningen till att få ville ha ett vindkraftverk i trädgården.  
 
Solelsanläggningar var istället tysta, stilla och ofta uppe på tak så de inte syns underifrån. 
Detta blev en mycket mer diskret anläggning. Dock så menar många att de kunde förvanska 
byggnader med äldre stil. Speciellt om anläggningen syns från marken.   
5.4 Slutdiskussion 

5.4.1 Slutdiskussion undersökningar 
Som det var skrivet i kapitlet 5.1.7 Frågor om vad som var viktigt så svarade 40 % av 
deltagarna att de trodde på att egen småskalig solelsanläggning skulle vara mest lönsam, 27 % 
trodde på vindkraft och sista 33 % trodde på grön el från energibolag. Alltså kunde det tydas 
en viss osäkerhet då resultatet var ganska jämt mellan egen solel, vindkraft och grön el, dock 
kunde en majoritet av rösterna ses hos solelsanläggningarna.  
 
Detta var mycket intressant då bland energibolagen trodde 46 % på solel men endast 7 % 
trodde på grön el. Det ska poängteras att många från energibolagen tryckte på det övriga 
alternativet 23 %. 
 
Det visade sig vara många olika parametrar förutom lönsamheten som var påverkande för 
vilken elkälla som valdes. De två parametrar som uppfattades under detta arbete som skulle 
kunna påverka ett fastighetsbolag till att inte skaffa solel kunde vara:   

 Att det ansågs som komplex teknik som krävde en viss kompetens och var opålitlig. 
 Att en solelsanläggning hade en högre initialkostnad kunde påverka möjligheten till 

andra investeringar. 
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Men vid jämförelse så kunde dessa slutsatser dras angående parametrar som talat för att 
investera i solel jämfört med vindkraft och grön el: 
 

 Lång livslängd 
 Det enda alternativet som faktiskt ger en intäkt istället för en mindre kostnad 
 Påverkar närmiljön minst 
 Ger bäst image (enligt båda undersökningarna) 
 Anses vara den elkällan som bör utvecklar mest i Sverige (enligt båda 

undersökningarna om kraftvärmen bortses) 
 Minst känslig mot ökande energipriser (lönsamheten öka i takt med elpriset) 

Vid fråga 10 som ställdes till fastighetsbolagen så hade fastighetsbolagen samma uppfattning 
som energibolagen hade om att minska elanvändningen, dock tyckte de olika på fråga 9 där 
fastighetsbolagen tyckte det var viktigare att minska värmeanvändningen än vad 
energibolagen tyckte. Detta skulle kunna vara för att det var så pass mycket fjärrvärmebolag 
som var med i undersökningen. Varför de då tryckte att det inte var så viktigt kunde ha med 
att de tjänade sina pengar på att sälja värme. 

5.4.2 Slutdiskussion beräkningar 
Hur elpriset kommer att utvecklas påverkar de beräkningar som var gjorda med elpriset som 
jämförelse och då främst sol- och vindberäkningarna. I bilaga 3 så syns det tydligt att om 
elpriset skulle dubblas från 0,606 kr till 1,212 kr så gick vinkraftsinvesteringen från -856 år 
till 8,2 år. Men ett höjt elpris skulle påverka solelen ännu mer då ägaren av anläggningen inte 
bara skulle kunna spara pengar i högre utsträckning utan även kunna sälja strömmen till ett 
högre pris. 
 
Med de beräkningarna som var gjorda på solelen och vindkraften så syns tydligt att solelen 
skulle ge bäst avkastning.  
5.5 Metodens användbarhet/ Felkällor 
Vid undersökningarna så användes mentometerknappar som en sorts enkätundersökning. 
Denna metod visades sig vara bra metod för få fram direkta diskussioner och åsikter på 
frågorna, vilket gjorde det lätt att ändra frågorna mellan undersökningarna. Vid mötet med 
energibolagen så upplevdes det från deltagarna att det fanns för många svarsalternativ. Därför 
valdes det färre svarsalternativ på varje fråga till mötet med fastighetsbolagen. 
 Även att det fås ett resultat direkt efter en svarad fråga, gör att diskussioner och åsikter 
angående frågan fås fram på ett tydligt och bra sätt. 

5.5.1 Felkällor vid undersökningar 
De felkällor som kunde uppstå vid undersökningarna var att deltagarna missuppfattade eller 
gjorde en egen tolkning av frågorna även egentolkning på hur stort projektets storlek var. 
Frågorna som ställdes under undersökningen kräver i vissa fall en viss bakgrundskunskap om 
ämnet. Om deltagarna ej hade denna bakgrundskunskap så kommer resultatet se annorlunda 
ut.  
 
Feltryck kunde även ha gett ett missvisande resultat. 
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Det kunde ses att i undersökningen vid Energiintelligent Dalarna att det var det både 14 och 
15 som hade svarat, detta kunde ha med att den som hade hand om PowerPointen tryckte för 
fort förbi frågan eller att den ansåg att det hade tagit för lång tid. Om det hade tagit för lång 
tid så antogs det att de inte hade någon åsikt om frågan och skulle då kunna placeras under 
svarsalternativet Ingen åsikt. 
 
Vid mötet med Hållbara energisystem så var det många fjärrvärmebolag representerade i 
undersökningen, vilket kunde leda till att vissa av resultaten blev påverkade jämfört med vad 
t.ex. privata vindkraftsbolag skulle ha svarat.  
 
Vid undersökningen hos mötet med Energiintelligent Dalarna så angavs fastighetsägare som 
term istället för fastighetsbolag, detta blev då en egentolkning av dess betydelse.  
Felkällor vid beräkning 
Vid beräkningarna så fanns det vissa ingående data som kunde bidra till en viss osäkerhet vid 
beräkningarna, dessa redovisas under underrubrikerna.  

5.5.2 Felkällor vid beräkningar 
 Elpriser 

Vid beräkningarna av både solel och vindkraft användes ett medelvärde av det fasta elpriset 
av grön el. Detta pris var ett medelvärde av dagens elpris mellan fyra bolag och kommer 
förmodligen att förändras mellan åren. 
 
Elpriset i Sverige var svårt att förutspå och en stor osäkerhet i hur priset kommer att utvecklas 
under nästkommande 10 – 20 åren. Rent generellt tros elpriset att stiga och då främst på grund 
av att Sveriges elnät var ihopkopplat med Europas elnät. Europas elmarknad var tungt 
beroende av olja och kol som kommer bli dyrare med tiden. Saker som inflation, politiska 
beslut angående nedläggningen av kärnkraftverk, ökad elanvändning per person, flera 
personer, mm kommer också att bidra till ett ökat elpris på sikt.  
 
Om elpriset förändras kunde också resultatet att förändras. Ju högre priset för elen blev desto 
bättre avkastning fick investeringen. 

 Nyckeltal 
Med användning av nyckeltal tillkommer en viss osäkerhet då nyckeltalen var framtagna 
genom att använda flera genomförda projekt och dividera kostnaden för projektet med 
installerade effekten hos anläggningen (Wp). Dessa nyckeltal blev då inte att ta hänsyn till 
eller visade liten hänsyn till vissa parametrar, så som: storleken på projektet, erfarenheten hos 
montörerna, vinkeln på monteringsytan, höjd över marken på monteringsytan, ytskikt på 
monteringsytan, osv. Dessutom var nyckeltalen endast gjorda på gamla projekt, om olika 
parametrar förändras med tiden kunde det vara svårt att förändra nyckeltalen för att kunna 
kompensera dessa förändrade parametrar. Denna rapport använde nyckeltal vid beräkning av 
solelsanläggningarna och därför fanns en viss osäkerhet med installationskostnaden i 
beräkningarna och med stor sannolikhet blev Pay-off perioden längre än den reella kostnaden 
skulle ha blivit för den större solelsanläggning.   

 Subvention 
De beräkningarna som var gjorda för solel var gjorda med en statlig subvention på de första 
25000 kWh såld el till nätet. Om detta inte var fallet blir lönsamheten att minska för 
anläggningen.    
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5.6 Studiens användbarhet 
Detta examensarbete ger bättre underlag för att se hur fastighetsbolag tänker vid beslut om 
energieffektiviserande renoveringar av byggnader.  
 
Arbetet avgränsades till att endast innefatta fastighetsbolag inom region Dalarna men 
resultaten kunde ändå vara hur hela Sveriges fastighetsbolag tänker kring 
energieffektivisering.  
5.7 Förslag till fortsatt arbete 
I resultatet från den första undersökningen med energibolagen framgick det att energibolagen 
själva tyckte att de hade potential till att påverka de beslut som fastighetsbolagen tar angående 
vilka renoveringsåtgärder som skall genomföras och vilka som inte ska göra det. Ett framtida 
arbete skulle då kunna vara att ta reda på hur energibolagen hade möjlighet att påverka, vad 
energibolagen hade möjligheten att påverka och om energibolagen påverkat några beslut och 
varför energibolagen påverkade dessa beslut. Här fanns stora möjligheter till ett spännande 
och intressant arbete som kunde påverka hela byggbranschen. 
Det skulle vara ett intressant arbete då att efter ha gjort undersökningen på fastighetsbolagen 
ansåg att de inte var påverkade av energibolagen. Så varför säger energibolagen att de 
påverkar fastighetsbolagens tänkande om energieffektivisering? 
 
Undersöka om: hur beroende fastighetsbolagen var av konsulter och konsulttjänster samt hur 
konsulter tänker vid rådgivningen av fastighetsbolag. Gärna vid energieffektiviserande 
renovering av miljonprogramshus då resultatet i den första undersökningen med 
energibolagen visade att energibolagen trodde att fastighetsbolagen var beroende av 
konsulttjänster vid en energieffektiviserande renovering. Alltså undersöka hur stor möjlighet 
konsulter hade i att påverka framtagandet av åtgärdsförslag, beslutandet av dessa åtgärder, 
och så vidare. Samt undersöka om konsulterna utnyttjar dessa möjligheter på ett felaktigt vis. 
 
Vid skrivandet av denna rapport hittades information om att ett vindkraftverk skulle ha 
kompenserat sin egen koldioxidutsläpp vid tillverkning, transport och montering efter både 
några månader, flera år och inte alls. Att ta reda på vilken beräkning som stämmer och gärna 
beräkna samma sak med solelsanläggningar för att sedan jämföra dessa beräkningar med 
varandra. Detta skulle då kunna bli ett verktyg för att underlätta vilken energityp som en 
fastighetsägare eller ett fastighetsbolag ska investera i. 
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6 Slutsatser 
Viktiga slutsatser från detta examensarbete var: 

 
 Med dagens elpriser på grön el var det svårt att få vindkraften som en lönsam 

investering. 
 

 Pay-off perioden på solel för exempelbyggnaden vid 110 moduler blev 22,2 år och  
19 år för 220 moduler. Se mer vad moduler var i Begrepp och Förkortningar. 

  Den gröna elen från energibolag skulle kunna vara lönsamt vid jämförelse med 
vindkraft och solel om som fastighetsbolag är beredd på en investering. 

  Av fastighetsbolagen kunde det ses att dessa var osäkra på vad som gav bäst 
lönsamhet mellan vindkraft, solel eller grön el men en majoritet på 40 % ansåg att 
egen småskalig solel ger mest lönsamhet. 
 

 Fastighetsbolagen ansåg då sig själva vara väl insatta i dagens byggnadskrav med 
relevans för energieffektiviseringar. 
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Polysun simulering 
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110 stycken moduler 

 

 

Figur B3.1: Indata för simuleringen av sol-el med 110 stycken paneler. All inmatning sker med exempelbyggnaden som 

grund.  
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Figur B3.2: Simuleringsresultat för 110 paneler. Diagrammet visar energiproduktionen för varje månad och överst står 

mängden producerad elektricitet per år.   
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220 stycken moduler 

Figur B3.3: Indata för simuleringen av sol-el med 220 stycken paneler. All inmatning sker med exempelbyggnaden som 

grund. 
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Figur B3.4: Simuleringsresultat för 220 paneler. Diagrammet visar energiproduktionen för varje månad och överst står 

mängden producerad elektricitet per år. 
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Gröna elpriser

Telge energi

≔P1 0.5474 ―――
⋅

Nordic Green Energy

≔P2 ⋅0.563 ―――
⋅

Eon

≔P3 ⋅0.606 ―――
⋅

God el

≔P4 ⋅0.5287 ―――
⋅

Medelvärde

≔Prisgrön =――――――
+++P1 P2 P3 P4

4
0.561 ―――

⋅kW hr

≔Prisgrön.yr =⋅Prisgrön Ftot 14031.875 ―
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Beräkning 110 st moduler

Investeringen räknas med 12000 kr/kW installerad effekt 

≔Prisinvestering.wp ⋅12000 ―― ≔Ieffekt.modul ⋅260 =Mantal.1 110

≔Prisinvestering110 =⋅⋅Prisinvestering.wp Ieffekt.modul Mantal.1 343200

Enligt simulering fås en årslig produktion 
av solel till 26686 kWh per år 

Totala el-förbrukningen som 
byggnaden använder

≔Eproducerad110 ⋅26686 ―――
⋅

=Ftot 25000 ―――
⋅

All överproducerad el säljs för 25 öre per kWh (33,333 öre per kWh exkl moms)

De första 25000 kWh fås en skattesubvention på 60 öre per kWh.

≔Pris1 =+⋅0.60 ―――
⋅

⋅0.25 ―――
⋅

0.85 ―――
⋅kW hr

≔Pris2 ⋅0.25 ―――
⋅

Överproduktion av el ligger på:

≔Eöver110 =−Eproducerad110 Ftot 1686 ―――
⋅

Då endast 1686 kWh säljs till nätet så blir all strömförsäljning subventionerad
1686<25000

≔Esubventionerad110 =Eöver110 1686 ―――
⋅

≔E110 =−Eöver110 Esubventionerad110 0 ―――
⋅

≔Betalt1 =⋅Esubventionerad110 Pris1 1433 ― ≔Betalt2 =⋅E110 Pris2 0 ―

2
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Intäkter ifrån solelen: Sparade pengar per år

≔Pris110.yr =+Betalt1 Betalt2 1433 ― ≔Prissparat.yr.110 =⋅Ftot Prisgrön 14032 ―

Totalt blir det då:

≔Prissolel.yr.110 =−Prissparat.yr.110 Pris110.yr 12599 ―

Mellanskillnaden per år mellan grön el och sol:

=+Prisgrön.yr Prissolel.yr.110 26631 ―

Pay off tiden för 110 st moduler med medelvärdet för grön el:

≔Payoffsol110 =―――――――
Prisinvestering110

+Prisgrön.yr Pris110.yr
22.192
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Beräkning 220 st moduler

Investeringen räknas med 12000 kr/kW installerad effekt 

≔Prisinvestering.wp ⋅12000 ―― ≔Ieffekt.modul ⋅260 =Mantal.2 220

≔Prisinvestering220 =⋅⋅Prisinvestering.wp Ieffekt.modul Mantal.2 686400

Enligt simulering fås en årslig produktion 
av solel till 53372 kWh per år 

Totala el-förbrukningen som 
byggnaden använder

≔Eproducerad220 ⋅53372 ―――
⋅

=Ftot 25000 ―――
⋅

Överproduktion av el ligger på:

≔Eöver220 =−Eproducerad220 Ftot 28372 ―――
⋅

All överproducerad el säljs för 25 öre per kWh (33,333 öre per kWh exkl moms)

De första 25000 kWh fås en skattesubvention på 60 öre per kWh.

≔Pris1 =+⋅0.60 ―――
⋅

⋅0.25 ―――
⋅

0.85 ―――
⋅kW hr

≔Pris2 ⋅0.25 ―――
⋅

≔Esubv220 =Ftot 25000 ―――
⋅

≔E220 =−Eöver220 Esubv220 3372 ―――
⋅

≔Betalt1 =⋅Esubv220 Pris1 21250 ― ≔Betalt2 =⋅E220 Pris2 843 ―

Intäkter ifrån solelen:

≔Pris220.yr =+Betalt1 Betalt2 22093 ―

4
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Kostnaden av att köpa grön el per år: Mellanskillnaden per år mellan grön el och sol:

≔Prisgrön.yr =⋅Prisgrön Ftot 14032 ― =+Pris220.yr Prisgrön.yr 36125 ―

Pay off tiden för 220 st moduler med medelvärdet för grön el:

≔Payoffsol220 =―――――――
Prisinvestering220

+Prisgrön.yr Pris220.yr
19
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Gröna elpriser

Telge energi

≔P1 0.5474 ―――
⋅

Nordic Green Energy

≔P2 ⋅0.563 ―――
⋅

Eon

≔P3 ⋅0.606 ―――
⋅

God el

≔P4 ⋅0.5287 ―――
⋅

Medelvärde

≔Prisgrön =――――――
+++P1 P2 P3 P4

4
0.561 ―――

⋅kW hr
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Självkostnadspris Dala vind 27,5 öre / kWh

Skatt 29,4 öre / kWh

≔Prisvind =+0.275 ―――
⋅

⋅0.294 ―――
⋅

0.569 ―――
⋅

Fastighetselen = 25000 kWh/år

≔Ftot ⋅25000 ―――
⋅

80% Av fastighetselen i vindandelar

≔F80 =⋅Ftot 0.8 20000 ―――
⋅

Varje andel kostade 660 kr och gav rätten till att köpa 100 kWh / år

≔Vkankopa =⋅100 ―――
⋅

100 ―――
⋅

≔Vandelar =―――
F80

Vkankopa

200

≔F20 =⋅Ftot 0.2 5000 ―――
⋅

Kostnaden blir då: ≔Prisvind.yr1 =⋅F80 Prisvind 11380 ―för vindkraften

Resterande 20% blir då av vanlig grön el

=Prisgrön 0.561 ―――
⋅

Kostnaden blir då: ≔Prisvind.yr2 =⋅Prisgrön F20 2806.375 ― för gröna elen

Totala kostnaden blir då: ≔Prisvind.yr =+Prisvind.yr1 Prisvind.yr2 14186.375 ―
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Investeringen blir då 200 andelar till en kostnad av 660 kr

≔Prisandel ⋅660 ≔Prisadmin 250

≔Prisvindinvestering =+⎛⎝ ⋅Vandelar Prisandel⎞⎠ Prisadmin 132250

=Prisvind.yr 14186.375 ― ≔Prisgrön.yr =⋅Prisgrön Ftot 14031.875 ―

=Prisvindinvestering 132250

Pay off period med grön el medel och utan moms

≔Payoffvind =――――――――
Prisvindinvestering

⎛⎝ −Prisgrön.yr Prisvind.yr⎞⎠
−855.987

Pay off period med e,on som levernatör och utan moms

≔Priseon =⋅P3 Ftot 15150 ―

≔Payoffvind.eon =―――――――
Prisvindinvestering

⎛⎝ −Priseon Prisvind.yr⎞⎠
137.242

Pay off period med e,on:s dubbla elpris och utan moms

≔Prisexempel =⋅⎛⎝ ⋅P3 2⎞⎠ Ftot 30300 ―

≔Payoffvind.exempel =――――――――
Prisvindinvestering

⎛⎝ −Prisexempel Prisvind.yr⎞⎠
8.207

Pay off period med e,on som levernatör och med moms på 25 %

≔Prisprivat =⋅Priseon 1.25 18937.5 ―

≔Prisvindprivat =⋅Prisvind.yr 1.25 17732.969 ―

≔Payoffvind.privat =――――――――
Prisvindinvestering

⎛⎝ −Prisprivat Prisvindprivat⎞⎠
109.794
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110 stycken moduler Vind

Pay off tid: =Payoffsol110 22.2 =Payoffvind −856

(intäkt) (Kostnad)

Priset per år: =Pris110.yr 1433 ― =Prisvind.yr 14186 ―

(intäkt) (Kostnad)

Priset per år jämfört 
med grön el:

=−Pris110.yr Prisgrön.yr −12599 ― =−Prisvind.yr Prisgrön.yr 155 ―

220 stycken moduler Vind

Pay off tid: =Payoffsol220 19 =Payoffvind −856

(intäkt) (Kostnad)

Priset per år: =Pris220.yr 22093 ― =Prisvind.yr 14186 ―

(intäkt) (Kostnad)

Priset per år jämfört 
med grön el:

=−Pris220.yr Prisgrön.yr 8061 ― =−Prisvind.yr Prisgrön.yr 155 ―

Payoff period om man jämför solel med vindkraftsandelar

≔Payoffsol110.vind =―――――――――――
−Prisinvestering110 Prisvindinvestering

+Prisvind.yr Pris110.yr
13.5

≔Payoffsol220.vind =―――――――――――
−Prisinvestering220 Prisvindinvestering

+Prisvind.yr Pris220.yr
15.3
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≔Payoffsol110.vind =―――――――――――
−Prisinvestering110 Prisvindinvestering

+Prisvind.yr Pris110.yr
13.5

=−Prisinvestering110 Prisvindinvestering 210950

=−Prisvind.yr Pris110.yr 12753 ―

=Prisvindinvestering 132250

≔Payoffsol220.vind =―――――――――――
−Prisinvestering220 Prisvindinvestering

+Prisvind.yr Pris220.yr
15.3

=−Prisinvestering220 Prisvindinvestering 554150

=+Prisvind.yr Pris220.yr 36279 ―

=Prisinvestering220 686400
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Takarea

Taklutning

≔Ltak 70 ≔Btak ―
11

2
≔αtak 40

Bredden på byggnaden halveras då det är ett sadeltak.

≔btak =―――
Btak

cos ⎛⎝αtak
⎞⎠

7.18 Den faktiska takarean med lutning.

≔Atak =⋅Ltak btak 502.582 2

Byggnadens tak är utan skuggning.

Solceller
≔hsolcell 1.7 ≔bsolcell 1

≔Asolcell =⋅hsolcell bsolcell 1.7 2

Antal rader celler på taket.

Stående Liggande

≔radstoende =――
btak

hsolcell
4.223 ≔radliggande =――

btak

bsolcell
7.18

≔radstoende 4 ≔radliggande 7

≔kolumnstoende =――
Ltak

bsolcell
70 ≔kolumnliggande =――

Ltak

hsolcell
41.176

≔kolumnstoende 70 ≔kolumnliggande 41

Maxantal celler på taket. Maxantal celler på taket.

≔Maxstoende =⋅radstoende kolumnstoende 280 ≔Maxliggande =⋅radliggande kolumnliggande 287
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Modulantal har valts till två olika 110 st och 220 st.
≔Mantal.1 110 ≔Mantal.2 220

≔Mpris.enskild 1903 ≔Mpris.pall 42288

≔Meffekt 260

Beräkning 110 st moduler

Eftersom en pall har 25 st moduler så får man köpa 
10 st moduler för styckpriset.

≔Antalpall =――――
−Mantal.1 10

25
4

≔Priscell =+⋅Mpris.pall Antalpall ⋅10 Mpris.enskild 188182

Taket är av TRP-plåt. Därav används montagesystem 
för TRP-plåt.

Den skena som har valts har artikelnummer 151905 
och är gjord för 5 celler med en kostnad på 906 kr/st.

Det har valts att de 110 cellerna ska vara uppdelade 
på 2 rader med 55 st stående celler per rad. Varje rad 
kräver 2 längsgående skenor.

≔Antalrader 2 ≔Antalcell.rad 55 ≔Skenorrad 2

≔Skenorpris 906 ≔Antalcell.skenor 5

≔Prisskenor =⋅⋅⋅Skenorrad Antalrader ―――――
Antalcell.rad

Antalcell.skenor
Skenorpris 39864
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Växelriktare väljs till eko 25.0-3 (1 MPP, webb) 
Artikelnummer: 7110400

≔Prisväxelriktare 27124

Kablar används från svesol 
Artikelnummer: 7102561

≔Priskabel.1 4544 ―――
500

≔Priskabel.2 11 ―

≔Lkabel.cell 3

≔Ltot =⋅Lkabel.cell Mantal.1 330

≔Priskabel =⋅Ltot Priskabel.2 3630

Kontakter används från svesol 
Artikelnummer: 710257 och 710258 

≔Antalkontakter.cell 2 ≔Priskontakt 31 =Mantal.1 110

≔Priskontakter =⋅⋅Antalkontakter.cell Priskontakt Mantal.1 6820

Totalsumma för materialkostnaden.

≔Prismaterial ++++Priscell Prisskenor Prisväxelriktare Priskabel Priskontakter

=Prismaterial 265620

Paketpris ger en minskning av materialkostnaden med 15%

≔Prismaterial.rabatt =⋅Prismaterial 0.85 225777
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Beräkning 220 st moduler

Eftersom en pall har 25 st moduler så får man köpa 
20 st moduler för styckpriset.

=⋅Asolcell Mantal.2 374 2

≔Antalpall =――――
−Mantal.2 20

25
8

=⋅Asolcell Mantal.1 187 2

≔Priscell =+⋅Mpris.pall Antalpall ⋅20 Mpris.enskild 376364

Taket är av TRP-plåt. Därav används montagesystem 
för TRP-plåt.

Den skena som har valts har artikelnummer 151905 
och är gjord för 5 celler med en kostnad på 906 kr/st.

Det har valts att de 220 cellerna ska vara uppdelade 
på 2 rader med 110 st stående celler per rad. Varje 
rad kräver 2 längsgående skenor.

≔Antalrader 4 ≔Antalcell.rad 110 ≔Skenorrad 2

≔Skenorpris 906 ≔Antalcell.skenor 5

≔Prisskenor =⋅⋅⋅Skenorrad Antalrader ―――――
Antalcell.rad

Antalcell.skenor
Skenorpris 159456

Växelriktare väljs till eko 25.0-3 (1 MPP, 
webb) Artikelnummer: 7110400

Då en växelriktare klarar av 110 
moduler så kommer det krävas 2 
stycken på 220 stycken moduler

≔Prisenväxelriktare 27124 ≔Antalväxelriktare 2

≔Prisväxelriktare =⋅Prisenväxelriktare Antalväxelriktare 54248
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Kablar används från svesol 
Artikelnummer: 7102561

Priset för de olika kablarna är antingen 4544 kr 
för en 500 meter rulle eller 11 kr per meter

≔Priskabel.1 4544 ―――
500

≔Priskabel.2 11 ―

Mängden kabel per cell är ca 3 meter

≔Lkabel.cell 3

≔Ltot =⋅Lkabel.cell Mantal.2 660 ≔L500 ⋅500

≔Löver =−Ltot ⋅500 160 =⋅Löver Priskabel.2 1760

≔Priskabel =+⋅Priskabel.1 L500 ⋅Löver Priskabel.2 6304

Kontakter används från svesol 
Artikelnummer: 710257 och 710258 

≔Antalkontakter.cell 2 ≔Priskontakt 31 =Mantal.2 220

≔Priskontakter =⋅⋅Antalkontakter.cell Priskontakt Mantal.2 13640

Totalsumma för materialkostnaden.

≔Prismaterial ++++Priscell Prisskenor Prisväxelriktare Priskabel Priskontakter

=Prismaterial 610012

Paketpris ger en minskning av materialkostnaden med 15%

≔Prismaterial.rabatt =⋅Prismaterial 0.85 518510
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