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Abstract 

This study investigates Trafikförvaltningen’s potential to install photovoltaic cells on rooftops within AB 

SL’s property portfolio. AB SL is part of Trafikförvaltningen, which is the public transport administration 

in Stockholm County, with the responsibility to develop and administer the public transport in Stockholm 

County. In this study the potential for installing photovoltaic cells in terms of available rooftop area with a 

satisfactory solar irradiation and the corresponding electricity production is investigated as well as whether 

such an investment would be economically profitable, how rooftops can be designed when constructing 

new buildings or reconstructing existing buildings and what business models could be used. Also, a more 

detailed study is conducted for two depots and one technical building. 

According to the results, Trafikförvaltningen has a great potential for installing photovoltaic cells on 

rooftops. Most of this rooftop area can be found on depots, which are also the largest consumers of 

electricity within the AB SL property portfolio. The total potential rooftop area corresponds to 160 000 

m2, but considering current tax regulations it would not be economically profitable to install photovoltaic 

cells on all potential areas. To maximize the profitability, the installation should be restricted to 255 kWt 

for each facility. This more than halves the installable rooftop area and results in an area of 71 000 m2. 

Another reason for not installing larger photovoltaic plants is limitations in the available investment 

support. If the installation is restricted to 255 kWt per facility, the payback time would be 16–17 years for 

an installation on all available rooftops. However, the actual payback time depends on what investment 

cost has been assumed along with a number of other parameters. In the more detailed studies a payback 

time of 17–21 years was calculated for the depots in Bro and Södertälje due to the fact that a higher 

investment cost was assumed, among other reasons. For the technical building in Roslags Näsby a lower 

investment cost was assumed, which results in a payback time of 14 years. 

In order to maximize the rooftop area where photovoltaic cells can be installed it is important to consider 

photovoltaic cells already during the planning stage when constructing new or reconstructing existing 

buildings. This includes minimizing the impact of shading, for example by placing objects on the northern 

parts of the roof as well as placing buildings in a way that minimizes internal shading or shading from 

existing buildings and vegetation in the surroundings, if this is possible. Also, the orientation of the 

building and the inclination of the roof should be considered. 

The main business models identified are owning or renting future photovoltaic plants. According to 

Trafikförvaltningen’s guidelines both of these business models could be used. The choice should be based 

on which business model results in the lowest cost from a life cycle perspective, as well as what risks are 

identified and who has the best ability to handle these risks.  
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Sammanfattning 

I denna studie undersöks vilken potential Trafikförvaltningen har för att installera solceller på takytor 

inom AB SL:s fastighetsbestånd. AB SL är en del av Trafikförvaltningen som ansvarar för att utveckla och 

förvalta kollektivtrafiken i Stockholms län. I studien undersöks både potentialen för att installera solceller i 

form av tillgänglig takyta med god solinstrålning och hur mycket el som skulle kunna produceras, om det 

skulle vara ekonomiskt lönsamt, hur takytor optimalt kan utformas vid ny- och ombyggnationer för att 

maximera den takyta där solceller skulle kunna installeras och vilka olika affärsmodeller som finns. 

Dessutom undersöks förutsättningarna på två depåer och ett teknikhus mer detaljerat. 

Resultatet visar att Trafikförvaltningen har en stor potential för att installera solceller på takytor. 

Framförallt återfinns denna takyta på depåer, vilka också är de största förbrukarna av el inom AB SL:s 

fastighetsbestånd. Totalt finns en potentiell takyta på 160 000 m2, men dagens skatteregler gör att det inte 

skulle löna sig att installera solceller på all denna takyta. För att en investering i solceller ska vara 

ekonomiskt lönsam bör installationen begränsas till 255 kWt per anläggning, vilket mer än halverar den 

installerbara takytan till 71 000 m2. Ytterligare en anledning till att inte installera mycket större 

anläggningar än så är begränsningar i det möjliga investeringsstödet. Om installationen begränsas till 255 

kWt per anläggning fås en återbetalningstid på 16–17 år för en installation på samtliga takytor. Hur lång 

återbetalningstiden blir beror dock på vilken investeringskostnad som antas, samt ett flertal andra 

parametrar. I detaljstudien för Brodepån och Södertäljedepån har en längre återbetalningstid på 17–21 år 

beräknats, vilket bland annat beror på att en högre investeringskostnad har antagits. För teknikhuset i 

Roslags Näsby har en lägre investeringskostnad antagits, vilket ger en återbetalningstid på 14 år. 

För att maximera den takyta där solceller kan installeras är det av stor vikt att ha solceller i åtanke redan 

under planeringsstadiet vid ny- och ombyggnationer. Framförallt gäller det att minimera påverkan av 

skuggning, till exempel genom att placera föremål på norra delen av taket och att i den mån det är möjligt 

placera byggnader så att de inte skuggar varandra eller skuggas av befintliga byggnader och omgivande 

vegetation. Även byggnaders orientering och takets lutning bör beaktas. 

De främsta affärsmodeller som identifierats är att äga samt att hyra framtida solcellsanläggningar. Utifrån 

Trafikförvaltningens riktlinjer kan båda dessa affärsmodeller vara lämpliga. Valet bör baseras på vilken 

affärsmodell som ger lägst kostnad utifrån ett livscykelperspektiv, och vilka risker som identifieras med en 

installation av solceller samt vilken aktör som har störst möjlighet att hantera dessa risker.  
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1 Inledning 

Energisektorn står för en stor del av de antropogena utsläppen av växthusgaser, vilket är den främsta 

orsaken till klimatförändringarna. Förbränning av fossila bränslen står för omkring tre fjärdedelar av 

utsläppen, varav ungefär en tredjedel kommer från produktion av elektricitet och värme (IPCC, 2015). 

Sedan 1880 har den globala medeltemperaturen ökat med 1,06 grader (NASA, 2017). Enligt klimatavtalet 

som tecknades vid COP21 (21st Conference of the Parties) i Paris i december 2015 är målet att ökningen ska 

begränsas till 2 grader med sikte på 1,5 grader (United Nations, 2017). För att nå detta krävs bland annat 

en minskad användning av fossila bränslen, en ökning av andelen förnybar energi och åtgärder för 

energieffektivisering. Att kostnaderna för förnybar energi, framför allt vad gäller solkraft och vindkraft, 

har minskat kraftigt de senaste åren är troligen en av orsakerna till att många länder satsar alltmer på 

förnybar energi och gör att ett framtida energisystem baserat på förnybara energikällor nu ses som mer 

realistiskt än tidigare (IEA, 2016).  

År 2015 uppgick elproduktionen i Sverige till 158,9 TWh. Produktionen utgjordes till omkring hälften av 

vattenkraft och en tredjedel kärnkraft. Resterande del utgjordes av en nästintill lika stor del vindkraft och 

konventionell värmekraft, samt mindre än en procent solkraft enligt uppgifter från Energimyndigheten 

och Statistiska centralbyrån (SCB) genom Enmalm & Kulin (2016). Fördelningen visas i figur 1-1. 

Produktionen av alla energislag förutom kärnkraft ökade jämfört med föregående år. Den största 

ökningen stod solkraft följt av vindkraft för (Enmalm & Kulin, 2016). Målet är att elproduktionen i 

Sverige ska vara 100 procent förnybar år 2040 (Regeringen, 2016). En del i att nå detta mål är det 

elcertifikatsystem som infördes år 2003 med syfte att öka andelen förnybar elproduktion med 30 TWh till 

år 2020 jämfört med år 2002 (Energimyndigheten, 2015a). Även ett statligt investeringsstöd finns att tillgå 

för att främja utbyggnaden av solceller (Regeringen, 2016). 

 
Figur 1-1. Sveriges elproduktion år 2015, fördelning mellan olika energikällor. 

Trafikförvaltningen ansvarar för kollektivtrafiken i Stockholms län och förvaltar en stor del av dess 

infrastruktur och fastigheter på uppdrag av AB SL. Inom Trafikförvaltningen ingår AB Storstockholms 

Lokaltrafik (AB SL), Waxholms Ångfartygs AB, färdtjänstverksamheten, Mälardalstrafiken och 

Spårvägsmuseet (Stockholms läns landsting, 2017a). Den här rapporten kommer enbart omfatta AB SL:s 

fastigheter, alltså fastigheter inom trafikslagen buss, tunnelbana, pendeltåg och lokalbana. Inom varje 

trafikslag finns ett antal fastigheter i form av bland annat stationer, terminaler och depåer, vilka förbrukar 

stora mängder energi. De senaste åren har den totala genomsnittliga elförbrukningen varit omkring 120 

GWh/år i AB SL:s samtliga fastigheter. Redan nu är all elektricitet som förbrukas producerad av förnybara 

energikällor (Maalinn, 2016), men i Trafikförvaltningens strategi ingår det att möjligheter för fastighetsnära 

47.07%

34.19%

10.24%

8.44%
0.06%

Sveriges elproduktion år 2015

Vattenkraft Kärnkraft Vindkraft Konventionell värmekraft Solkraft
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energiproduktion från till exempel solceller ska undersökas. Det är också ett krav att innovativa lösningar 

och tekniker för att minska negativ miljöpåverkan ska undersökas, vilket bland annat inkluderar 

möjligheter för installation av solceller (Maalinn & Plambeck, 2017). En installation av solceller skulle 

därför bidra till att nå Stockholms läns landstings och Trafikförvaltningens målsättningar. Det skulle också 

bidra till att nå det nationella miljömålet Begränsad klimatpåverkan, enligt vilket den globala 

medeltemperaturökningen ska begränsas till 2 grader och halten koldioxid i atmosfären ska stabiliseras 

kring högst 400 ppm koldioxidekvivalenter (Naturvårdsverket, 2016).  

Några av de främsta anledningarna till att installera solceller är att minska kostnaderna för elektricitet, att 

bidra till en minskad miljöpåverkan och att minska beroendet av andra aktörer vad gäller elförsörjning 

(Lewis et al., 2009). Ett hinder för att installera solceller vad gäller den ekonomiska lönsamheten är 

osäkerheter kring framtida skatteregler, bidrag och subventioner. Även den höga investeringskostnaden 

kan utgöra ett hinder för vissa aktörer (Palm, 2017). En anledning till att Trafikförvaltningen väljer att 

undersöka potentialen för att installera solceller just nu är det regeringsförslag om ändrade 

skatteförutsättningar för egenproducerad förnybar el som väntas börja gälla den 1 juli 2017. Till skillnad 

från den tidigare lagstiftningen där Trafikförvaltningen skulle behöva betala en högre skatt för den 

producerade elektriciteten eftersom den totala installerade effekten skulle överstiga det nuvarande 

gränsvärdet på 255 kWt kommer denna skatt nu kraftigt att reduceras för att så småningom tas bort helt  

(Finansdepartementet, 2016). Med de nya förutsättningarna skulle en investering i solceller bli mer lönsam, 

och Trafikförvaltningen är därför intresserade av att undersöka vilken potential som finns och om en 

sådan installation skulle vara ekonomiskt lönsam. 

1.1 Syfte, mål och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vad Trafikförvaltningen har för potential för att installera 

solceller på takytor inom AB SL:s fastighetsbestånd, samt att genomföra en livscykelkostnadsanalys (LCC) 

och beräkna vad en installation av solceller skulle ha för återbetalningstid. Vidare ska en modell av ett 

optimalt framtida tak för solceller tas fram, samt förslag ges på möjliga affärsmodeller. 

Målet med studien är att ta reda på om det skulle vara lönsamt för Trafikförvaltningen att installera 

solceller, samt att bidra till att nå Trafikförvaltningens och Stockholms läns landstings miljömål om en 

ökad andel förnybar energi inom trafik och fastigheter. 

Följande frågeställningar kommer att undersökas: 

• Hur stor del av AB SL:s takytor är tillämpliga för installation av solceller? 

• Skulle det vara ekonomiskt lönsamt att installera solceller på AB SL:s takytor? Vad är 

återbetalningstiden? 

• Hur skulle ett optimalt framtida tak att installera solceller på kunna se ut? 

• Vilka affärsmodeller finns och vilken lämpar sig bäst baserat på Trafikförvaltningens riktlinjer? 

1.2 Metod 

Den potentiella takytan där solceller skulle kunna installeras har för depåer tagits fram med hjälp av 

Stockholms stads solkarta, Energi & klimatrådgivningens solkarta, Botkyrka kommuns solkarta och 

Österåker kommuns solkarta. För stationer, väderskydd, teknikhus och likriktarstationer har istället 

antaganden om solinstrålning gjorts eftersom många av dessa objekt saknar adress och därmed kan bli 

svåra att hitta i någon av solkartorna. Utifrån den potentiella takytan har den möjliga elproduktionen 

kunnat beräknas genom antaganden kring systemets verkningsgrad och förluster. Utifrån resultatet av 

potentialstudien valdes två depåer och ett teknikhus ut för en mer detaljerad studie. Valet baserades på hur 

god fastigheternas potentiella elproduktion visade sig vara enligt potentialstudien jämfört med andra 

fastigheter, samt på takens ålder och kvalitet då det inte lämpar sig att installera solceller på tak som vid 

installationstillfället har en kortare livslängd än 25–30 år. I detaljstudien beräknas den årliga och månatliga 

elproduktionen mer exakt med hjälp av beräkningsverktyget PVWatts och jämförs med fastigheternas 
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elförbrukning för att undersöka om det skulle bli något produktionsöverskott. För noggrannare 

beskrivning av potentialstudien och de genomförda detaljstudierna, se avsnitt 3.1 och 4.1. 

Den ekonomiska lönsamheten har uppskattats genom att beräkna livscykelkostnader för installation av 

solceller, samt vilken återbetalningstid en sådan installation skulle ha. Lönsamheten har beräknats både 

totalt om solceller skulle installeras på all potentiell takyta inom AB SL, samt för de fastigheter som 

presenteras i detaljstudien. Ytterligare beskrivning av metod och antaganden kopplat till de ekonomiska 

beräkningarna presenteras i avsnitt 5.1. 

Förslag på hur ett framtida tak optimalt skulle kunna utformas ges baserat på litteraturstudier och kontakt 

med arkitekter som varit med och utformat några av Trafikförvaltningens befintliga depåer. Även 

undersökningen av möjliga affärsmodeller är baserad på litteraturstudier, inklusive Trafikförvaltningens 

riktlinjer för affärer.  

1.3 Avgränsningar 

Studien har avgränsats till att enbart omfatta potentialen att installera solceller på takytor ägda av AB SL. 

Detta inkluderar takytor på depåer för tunnelbana, lokalbanor, buss och pendeltåg, samt tunnelbanans 

plattformstak, väderskydd vid busshållplatser, teknikhus och likriktarstationer. Pendeltågsstationer har 

uteslutits eftersom dessa ägs av Trafikverket. Även terminaler har uteslutits ur studien på grund av 

otillräcklig information om terminalernas utformning. En detaljerad analys har genomförts på Brodepån, 

Södertäljedepån och ett av teknikhusen i Roslags Näsby. 

På grund av säkerhetsregler gällande avstånd till kontaktledning vid lokalbanestationer har stationshus och 

plattformstak vid dessa uteslutits ur studien. För kontaktledningar vid järnväg och spårvägar gäller ett 

avstånd på 5 m från spänningsförande del till en byggnad eller byggnadsdel enligt Elsäkerhetsverkets 

starkströmsföreskrifter ELSÄK-FS 2008:1 (Larsson, 2008). Om spänningen är lägre än 750 V kan dock 

avståndet mellan kontaktledning och byggnad minskas så länge det inte går att på något sätt nå 

kontaktledningen från byggnaden (Larsson, 2010). Av lokalbanorna är det enbart Roslagsbanans 

kontaktledningar som har en spänning över 750 V enligt elsäkerhetsansvarig Per Spira (2017). För 

stationshus och plattformstak är avståndet 3 m, förutsatt att stationshuset inte har någon annan funktion 

än stationshus, till exempel om det är uthyrt. I det senare fallet gäller ett säkerhetsavstånd på 5 m. 

Eftersom det finns en risk att stationshus skulle kunna hyras ut i framtiden kan det därför vara olämpligt 

att installera solceller på dessa takytor (Spira, 2017). Eftersom säkerhetsbestämmelser skulle kunna utgöra 

ett hinder har takytor vid samtliga lokalbanestationer uteslutits ur studien. Att däremot installera solceller i 

närheten av tunnelbanan som drivs med strömskenor bör enligt Per Spira (2017) vara möjligt ur 

elsäkerhetssynpunkt. Därför har tunnelbanans plattformstak inkluderats i potentialberäkningarna. 

För de ekonomiska beräkningarna har det senaste regeringsbeslutet om en skattesänkning för produktion 

av solel för eget bruk som träder i kraft den 1 juli 2017 legat till grund. Ytterligare detaljer kring 

avgränsningar beskrivas i detalj under respektive avsnitt.  
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2 Bakgrund 

I följande kapitel ges en bakgrund till solceller, dess utveckling och potential samt en översikt över 

befintliga tekniker, regelverk och ekonomi kopplat till installation av solceller. Kapitlet avslutas med en 

introduktion till Trafikförvaltningen, inklusive en översikt över elanvändning och elförsörjning i 

organisationens fastigheter samt de miljömål Trafikförvaltningen arbetar mot. Även tidigare erfarenheter 

av att installera solceller inom Stockholms läns landsting undersöks. 

2.1 Solceller 

Solceller blir allt vanligare både i Sverige och i övriga världen. Framförallt har en ökning skett av 

solcellssystem kopplade till elnätet enligt en rapport av Lindahl (2016). Majoriteten av dessa system har 

installerats på takytor, men även användningen av system som inte är kopplade till elnätet ökar. År 2015 

var den totala installerade kapaciteten i Sverige 126,79 MWt, inkluderat nätanslutna och ej nätanslutna 

system. Utvecklingen sedan år 2005 visas i figur 2-1. I takt med att solceller blivit allt vanligare har även 

priserna för solceller sjunkit drastiskt sedan år 2008, både vad gäller solcellsmodulen och 

installationskostnader. Mellan år 2008 och 2015 har kostnaden för kommersiella takmonterade system 

med en kapacitet på 20–500 kWt sjunkit från omkring 70 000 SEK/kWt till 12 000 SEK/kWt, alltså en 

minskning med nästan 80 procent. Kostnadsminskningen har dock stannat av något de senaste åren 

(Lindahl, 2016). Av Sveriges totala elproduktion utgjorde produktion från solceller omkring 0,06 procent 

år 2015 (Enmalm & Kulin, 2016). 

 
Figur 2-1. Total installerad kapacitet solceller i Sverige år 2005–2015 (Lindahl, 2016). 

Den årliga globala solinstrålningen i Sverige, det vill säga summan av direkt strålning från solen och diffus 

strålning som spridits av molekyler och partiklar i atmosfären eller reflekterats av moln, är omkring 1 000 

kWh/m2. Solinstrålningen är som störst under våren och sommaren och lägst under hösten och vintern 

(Lindahl, 2016; SMHI, 2016). Hur stor den årliga produktionen från ett solcellssystem blir beror bland 

annat på systemets verkningsgrad, solcellernas orientering och lutning samt eventuell skuggning. För en 

solcellsanläggning placerad på en skuggfri yta med sydlig orientering och 30–50 graders lutning blir den 

årliga elproduktionen ungefär 950 kWh för ett system på 1 kWt (Energimyndigheten, 2016a). 

Solceller omvandlar solljus till elektricitet och ska inte förväxlas med solfångare som istället utnyttjar 

värmen från solinstrålningen, till exempel för uppvärmning av byggnader eller varmvatten. En solcell 

består av två skikt halvledarmaterial, vanligtvis kisel, på en metallskiva, varav det ena skiktet (n-skiktet) har 

dopats med ett ämne med överskott på elektroner medan det andra skiktet (p-skiktet) har dopats med ett 

ämne med underskott på elektroner. P-skiktet har istället ett överskott av så kallade elektronhål. När de 
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båda skikten förs samman uppstår ett elektriskt fält genom att fria elektroner förenas med elektronhål i 

övergångsskiktet. Resultatet blir att n-skiktet blir mer positivt laddat och p-skiktet mer negativt laddat än 

de skulle vara var för sig. När solljus av en viss våglängd träffar solcellen kommer elektroner att frigöras 

och en elektronvandring uppstår där de fria elektronerna rör sig mot n-skiktet, och elektronhålen mot p-

skiktet. Genom att koppla en extern krets mellan n-skiktet och p-skiktet skapas en elektrisk ström mellan 

skikten, vilken kan användas för elförsörjning. Detta illustreras i Figur 2-2. En enskild solcell har en 

spänning på omkring 0,5 V och en toppeffekt på 4 Wt, men genom att koppla flera solceller i serie till en 

solcellsmodul ökar spänningen och produktionskapaciteten (Boyle, 2012). Flera solcellsmoduler kan i sin 

tur kopplas ihop i serie eller parallellt till ett större system. Seriekoppling gör att spänningen ökar, medan 

parallellkoppling ger en högre ström.  

 
Figur 2-2. Hur en solcell fungerar (SolEl-Programmet, 2017a). 

För att en elektron ska exciteras i kiselskiktet krävs en solinstrålning med en energimängd på minst 1,1 eV. 

Om energimängden är högre än den som krävs för att excitera elektronen blir överskottsenergin till värme, 

vilket är en anledning till att en 100 procentig verkningsgrad inte går att uppnå. Den teoretiskt maximala 

verkningsgraden för en kiselsolcell är omkring 30 procent, medan den verkliga verkningsgraden är lägre än 

så och skiljer sig mellan olika typer av solceller. De vanligaste typerna av solceller är kristallina solceller 

och tunnfilmssolceller, men även andra typer existerar (Boyle, 2012). 

2.1.1 Befintliga tekniker 

Som nämnts i avsnitt 2.1 är de vanligaste typerna av solceller kristallina solceller och tunnfilmsolceller. Av 

dessa utgör kristallina ungefär 90 procent av den globala marknaden medan tunnfilmssolceller i stort sett 

utgör den resterande andelen. De kristallina solcellerna kan i sin tur delas in i monokristallina och 

polykristallina. Dessa består vanligen av kisel som huvudmaterial, men även andra material så som 

galliumarsenid (GaAs) kan användas. Polykristallina solceller är enklare och billigare att tillverka, men har 

en något lägre verkningsgrad än monokristallina solceller (Boyle, 2012). Verkningsgrader på omkring 21 

procent för kommersiella kristallina solceller har uppnåtts, men vanligen är verkningsgraden 16–18 

procent för monokristallina och 12-15 procent för polykristallina solceller (IEA, 2014; Mir-Artigues & del 

Rio, 2016). Tunnfilmssolceller görs vanligen av amorft kisel (a-Si), kadmium tellurid (CdTe) eller koppar 

indium gallium diselenid (CIGS). Dessa absorberar solinstrålning bättre än kristallina solceller och kan 

därmed göras tunnare, vilket även gör dem billigare att producera. Nackdelen är att de har en lägre 

verkningsgrad på upp till omkring 10 procent för a-Si, något högre för CdTe och omkring 19 procent för 

CIGS (Boyle, 2012; Mir-Artigues & del Rio, 2016). En sammanställning över verkningsgraderna för de 

olika typerna av solceller redovisas i tabell 2-1.  
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Tabell 2-1. Verkningsgrad för några olika typer av solceller. 

Typ av solcell Verkningsgrad [%] 

Monokristallina 16–18  

Polykristallina 12–15 

Tunnfilm (a-Si) 10 

Tunnfilm (CIGS) 19 

 
Den verkningsgrad som beskrivits ovan är den verkningsgrad som uppmätts vid standardtestförhållanden, 

så kallad STC (standard test conditions). Dessa förhållanden är 1 000 W/m2 solinstrålning, AM (air mass, eller 

luftmassa) 1,5 och en temperatur på 25°C. AM är ett mått på hur långt solstrålarna färdas genom 

atmosfären innan de når solcellen (Boyle, 2012). I verkligheten kommer verkningsgraden vara lägre på 

grund av bland annat omgivningens temperatur, vilken påverkar celltemperaturen, och solcellernas ålder. 

Verkningsgraden sjunker med ungefär 0,4 procent för varje grad celltemperaturen ökar jämfört med 

förhållandena vid STC (SolEl-Programmet, 2017b). Enligt en studie av Elforsk gjord på en byggnad i 

Malmö bidrar uppvärmning av solcellen med förluster på omkring 7 procent per år (Håkansson et al., 

2007). Verkningsgraden för solceller minskar även varje år på grund av slitage. Hur mycket 

verkningsgraden minskar beror bland annat på klimatet där solcellerna installerats. Enligt en internationell 

studie minskar verkningsgraden med ungefär 0,8–0,9 procent per år (Jordan et al., 2016), medan en studie 

av en anläggning i Stockholms skärgård visar på en minskning med omkring 0,2 procent per år (Hedström 

& Palmblad, 2006).  

2.1.2 Solcellssystem 

Förutom solcellsmodulen består ett solcellssystem även av monteringssystem, kablage, växelriktare och en 

undercentral. En schematisk bild över systemet visas i figur 2-3. Val av monteringssystem beror på takets 

konstruktion och material. För lutande tak består monteringssystemet av ett ramverk av aluminiumskenor 

som solcellerna fästs i med hjälp av klamrar, samt en anordning som fäster aluminiumskenorna i taket. På 

platta tak används istället ballastsystem alternativt infästningsplattor om taket inte är tillräckligt starkt för 

att klara av vikten av ballastsystemet. Solcellerna och växelriktaren kopplas ihop med likströmskablar. 

Växelriktaren omvandlar den likström (DC) som solcellerna producerar till växelström (AC) som är den 

typ av ström som används i byggnader och i större delen av elnätet (Malmsten, 2015). Dessutom ska 

växelriktaren se till att solcellsmodulernas produktion maximeras utifrån den aktuella solinstrålningen och 

andra rådande förhållanden (Energimyndigheten, 2015b). Växelriktaren bör ha en effekt på motsvarande 

85–95 procent av solcellssystemets toppeffekt (kWt) och bör placeras nära solcellerna och förbrukaren för 

att minimera kabelförluster och kostnader för kablar. Att växelriktaren kan ha en lägre effekt än 

solcellssystemet beror på att toppeffekten sällan nås. Växelriktaren kopplas via en AC-kabel till 

undercentralen, vilken i sin tur är kopplad till byggnadens elsystem och elnätet. I undercentralen ingår 

bland annat lastbrytare, säkringar och elmätare (Malmsten, 2015).  
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Figur 2-3. Schematisk bild över ett solcellssystem (Solar Region Skåne, 2016). 

2.1.3 Montering 

Vid montering av en solcellsanläggning bör en rad parametrar tas i beaktning för att få ut maximal nytta av 

anläggningen. Detta gäller bland annat takets orientering och lutning, skuggande föremål på taket eller i 

omgivningen som kan påverka solcellernas produktivitet, takets material och livslängd samt vilken last 

taket är dimensionerat för. Vad gäller takets orientering bör det för en maximal produktion vara riktat mot 

söder, medan ett rakt östligt eller rakt västligt tak ger en 15 procent lägre produktion per solcell. Å andra 

sidan kan i det fallet solceller installeras på båda sidor av taket om taket är ett sadeltak, vilket i så fall ger en 

högre total produktion för anläggningen, även om installationskostnaden blir högre. Den optimala vinkeln 

för solceller i Sverige är omkring 40 grader (Malmsten, 2015), men normalt låter man solcellerna följa 

takets lutning om lutningen är högre än 5–10 grader eftersom detta ger en lägre vindslast (Paradisenergi, 

2014). Generellt sett är det enklare och mer ekonomiskt att installera solceller på tak med en lägre lutning 

som helst ska vara 0–20 grader alternativt upp till 35 grader. På platta tak behöver däremot solcellerna 

lutas upp 10–20 grader längs den söderorienterade sidan av byggnaden, alternativt 10 grader växelvis mot 

öst och väst. Det senare alternativet gör att fler solceller får plats och ger en högre total produktion 

(Malmsten, 2015). Solcellerna kan lutas upp mer än 10–20 grader, men lutningen bör inte överstiga 30 

grader eftersom den interna skuggningen gör att färre solceller får plats ju högre lutningen är (Noord & 

Paradis Ärlebäck, 2011). På lutande tak och platta tak där solcellerna lutas växelvis åt öst och väst krävs en 

takyta på omkring 6–7 m2/kWt, medan 10–12 m2/kWt krävs för platta tak där solcellerna lutas åt söder 

(Malmsten, 2015). 

Skuggande föremål bör undvikas i den mån det går eftersom detta kan ha en stor påverkan på 

produktiviteten. Enligt Whitaker et al. (2011) kan en skuggning av endast 5–10 procent av ytan i en sträng 

orsaka produktionsförluster på mer än 80 procent. Detta beror på att strömmen i en seriekopplad sträng 

är konstant, vilket gör att samtliga solcellsmoduler påverkas även om bara en eller delar av modulerna 

skuggas eftersom den skuggade delen begränsar strömmen i hela strängen (Whitaker et al., 2011). Därför 

bör solceller inte placeras närmare än 3 gånger det skuggande föremålets höjd i en sektor om ±30 grader 

relativt norr (Malmsten, 2015). Ett alternativ för att minimera påverkan av bland annat skuggning är att 

installera så kallade effektoptimerare som kopplas till varje enskild solcellsmodul alternativt till ett par 

moduler. Det gör att solcellsmodulernas produktion kan optimeras oberoende av varandra, vilket innebär 

att skuggning och andra parametrar som påverkar produktionen för en solcellsmodul inte påverkar 

produktionen hos de andra modulerna i anläggningen (Energimyndigheten, 2015b). I en enskild 

solcellsmodul, vilken består av ett antal solceller, kopplar man vanligtvis en bypass diod över ett antal 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihws2AgvvRAhUiP5oKHW7mCHgQjRwIBw&url=http://solarregion.se/om-solenergi/solceller/hur-installeras-solceller/&psig=AFQjCNFAb6Ot9EQAg85xxN8wcnHD-pJRUQ&ust=1486454751823950
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celler för att lösa problemet med skuggning. Bypass dioden gör att strömmen kan ledas förbi den del av 

solcellsmodulen som skuggas eller på något annat sätt begränsar produktionen (Switchpower, u.å.). 

Även takets konstruktion och material påverkar kostnaden för att installera solceller. Dessutom är det 

viktigt att taket har ungefär samma livslängd som solcellerna för att undvika att solcellsanläggningen 

behöver demonteras för att underhålla taket. Enligt Malmsten (2015) bör taket ha en livslängd på ungefär 

30 år, och solceller kan därför med fördel installeras i samband med nybyggnation eller takbyte. En fördel 

är att solcellerna skyddar taket mot yttre påfrestningar och därmed kan förlänga takets livslängd. Viktigt är 

också att säkerställa att taket klarar av den ökade last som solcellerna medför. För solceller som monteras 

jäms med taket innebär detta en vikt på ungefär 12 kg/m2, medan upplutade solcellssystem på platta tak 

väger omkring 7–14 kg/m2 plus vikten av eventuell ballast som kan behövas för att stabilisera systemet. 

Denna vikt varierar mellan 2–25 kg/m2. Eftersom det inte går att skotta mellan eller på solcellerna måste 

taket klara av både snölast och solcellernas last. Alternativt kan fria ytor lämnas för skottning om den 

dimensionerade snölasten är för låg. Fria ytor kan också behöva lämnas för annat arbete som kan behöva 

utföras på taket. Det bör också tilläggas att det för upplutade solcellssystem kan bildas en snöficka mellan 

raderna där snö kan ansamlas, vilket ytterligare ökar snölasten. Ju högre lutning solcellerna har, desto mer 

snö kan ansamlas mellan raderna (Malmsten, 2015).  

Slutligen kan solpanelerna med fördel monteras med en luftspalt mellan solpanelerna och taket så att 

panelerna kyls av den omgivande luften genom naturlig konvektion (Roberts & Guariento, 2009). Detta 

för att minimera de förluster som uppstår genom att verkningsgraden minskar med ökande celltemperatur, 

vilket beskrevs i avsnitt 2.1.1. 

2.1.4 Regelverk 

För att få installera solceller på en fastighet krävs det att vissa regelverk följs. Innan installation av solceller 

sker måste elnätsägaren i god tid informeras om planerna för att säkerställa att elnätet kan ta emot 

eventuellt produktionsöverskott och för att säkerställa en god kvalitet i elnätet. Produkter som installeras 

behöver dessutom följa gällande EU-direktiv. Exempelvis krävs i regel att en solcellsanläggning är CE-

märkt. Dessutom krävs att bruksanvisning och säkerhetsanvisning är skriven på svenska. Vid köp av en 

färdig solcellsanläggning krävs att installatören är behörig och att installation av elektrisk utrustning sker 

av en behörig elektriker. I drift räknas solcellsanläggningen som en elektrisk anläggning och måste följa 

lagstiftning därefter (Elsäkerhetsverket, 2015).  

I vissa kommuner krävs det bygglov för att installera solceller på en fastighet eftersom byggnadens yttre 

utseende påverkas (Energimyndigheten, 2016a). Vissa kommuner kan även ha regler angående gröna ytor 

på tak, vilket skulle kunna begränsa möjligheterna att installera solceller. Det är dock möjligt att installera 

solceller på så kallade gröna tak, eller sedumtak. För att minimera påverkan på det gröna takets funktion, 

nämligen att isolera byggnaden och lagra vatten, bör solcellerna inte placeras alltför tätt (Paradisenergi, 

2014). 

2.1.5 Ekonomi 

Det har blivit alltmer lönsamt att investera i solceller de senaste åren i och med att priset på solceller och 

installation av solceller har minskat. Utöver detta finns det en rad statliga stöd att tillgå för privatpersoner 

och företag som vill investera i solceller. Ett annat incitament för att investera i solceller är prognoser över 

elprisets utveckling, vilket förväntas stiga de kommande åren. 

2.1.5.1 Investerings- och underhållskostnader 

I investeringskostnaden ingår kostnader för solcellsmodulerna, monteringssystem, växelriktare, elmätare, 

annan elektronisk utrustning, frakt till kund, installationskostnad, eventuellt planeringsarbete och 

driftsättning. Av den totala kostnaden står solcellsmodulerna för knappt hälften, och denna andel ökar ju 

fler solceller som installeras medan övriga investeringskostnaders andel minskar. År 2015 var den totala 

medelkostnaden för installation av solceller omkring 11 800 SEK/kWt för ett takmonterat kommersiellt 
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system med en storlek på 20–500 kWt, medan kostnaden för kommersiella takmonterade system med en 

installerad effekt på 3–20 kWt var omkring 12 700 SEK/kWt (Lindahl, 2016). Utöver detta har 

växelriktaren en livslängd på ungefär 15 år, vilket innebär att den kan komma att behöva bytas under 

solcellsanläggningens livslängd (Energimyndigheten, 2016b). Enligt Lindahl (2016) kostar växelriktare 

omkring 0,94 SEK/kWt på takmonterade kommersiella solcellssystem av storleken 40–60 kWt. 

Kostnader för drift och underhåll är mycket låga eftersom solcellsmodulerna inte har några rörliga delar. 

För större anläggningar kan kostnaden antas motsvara 1 timmes arbete per 7 kWt (Energimyndigheten, 

2016b). I drift- och underhållsarbetet kan bland annat ingå rengöring av modulerna, åtgärd av fel på 

växelriktare, vilket utgör det vanligaste felet, och avläsning av elmätare samt analys av produktionsdata. 

Vanligtvis behöver dock inte modulerna rengöras, utan det räcker normalt sett med regnvatten (SolEl-

Programmet, 2017c). 

2.1.5.2 Investeringsstöd 

Vid installation av nätanslutna solcellssystem kan statligt investeringsstöd sökas av länsstyrelsen av både 

företag, offentliga organisationer och privatpersoner. För företag kan maximalt 30 procent av 

investeringskostnaden betalas ut med ett maximalt belopp på 1,2 MSEK och där de stödberättigade 

kostnaderna som högst uppgår till 37 000 SEK/kWt exklusive moms. Detta enligt den stödnivå som gäller 

från och med 1 januari 2015 (Energimyndigheten, 2016c). I de stödberättigade kostnaderna ingår 

projekteringskostnader, materialkostnader och arbetskostnader. Stödet kan lämnas till ett solcellssystem 

per byggnad, alternativt ett per fastighet om solcellssystemet byggs på marken och gäller installationer som 

slutförts senast den 31 december 2019 (SFS 2009:686). 

2.1.5.3 Elcertifikat 

Elcertifikatsystemet finns till för att främja produktionen av förnybar el och infördes år 2003 i Sverige. För 

varje producerad MWh förnybar el kan producenten få ett elcertifikat av staten, vilket sedan kan säljas till 

kvotpliktiga företag. Dessa kvotpliktiga företag måste enligt lag köpa en viss andel elcertifikat. Hur stor 

andel elcertifikat som måste köpas bestäms utifrån företagets elanvändning eller elförsäljning samt vilken 

kvotnivå som gäller för det aktuella året. År 2017 är kvotnivån 24,7 procent, och den kommer att öka fram 

till år 2019 för att därefter trappas av till år 2035 (Energimyndigheten, 2016d). Systemet innebär att företag 

som använder mer förnybar el och därmed har en större andel elcertifikat än vad kvotnivån anger kan sälja 

elcertifikat till företag som inte når kvoten. Syftet är att öka förnybara energikällors konkurrenskraft 

gentemot icke förnybara energikällor för att på så sätt öka andelen förnybar energi i energisystemet. Priset 

på elcertifikaten bestäms enligt utbud och efterfrågan (Energimyndigheten, 2016e). År 2015 var 

medelpriset på elcertifikat 15,2 öre/kWh (Energimyndigheten, 2016b). Enligt Mälardalens högskolas 

investeringskalkyl för solceller förväntas priset på elcertifikat vara mellan 13–15 öre/kWh år 2017–2021 

(Stridh, 2016), medan Svensk Kraftmäkling i dagsläget tar ett pris på 5-6 öre/kWh år 2018-2022 (Svensk 

Kraftmäkling, 2017). Det låga priset på elcertifikat beror bland annat på att det nuvarande målet om att 

förnybar elproduktion i Sverige och Norge ska öka med 28,4 TWh till år 2020 jämfört med 2012 kommer 

nås i förtid. Detta skapar ett överskott av elcertifikat jämfört med efterfrågan från kvotpliktiga företag. 

Kvotpliktiga är elleverantörer, elanvändare som använder mer än 60 MWh egenproducerad el per år och 

där anläggningen har en installerad effekt på minst 50 kWt, elanvändare som importerat eller köpt el på 

den nordiska elbörsen och elintensiva industrier (Energimyndigheten, 2015c). Elcertifikat kan tilldelas en 

producent av förnybar el i maximalt 15 år, dock längst fram till och med år 2035 då systemet upphör (SFS 

2011:1200). Enligt ett regeringsbeslut som börjar gälla den 1 januari 2018 kommer dock 

elcertifikatsystemet förlängas till år 2045 med höjda kvotnivåer från år 2018 och en utökning om 18 TWh 

till år 2030 (Hjalmarson, 2017; Proposition 2016/17:179). De högre kvotnivåerna väntas bidra till att det 

nuvarande överskottet på elcertifikat är borta innan år 2020, och därmed bör även priset på elcertifikat 

stiga (Brink, 2017).  
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2.1.5.4 Skatter 

Enligt lag ska energiskatt betalas för all el som förbrukas av elproducenter och elleverantörer. 

Energiskatten är olika i olika delar av landet och för olika verksamheter. Sedan den 1 juli 2016 gäller att 

solcellsanläggningar med en toppeffekt på maximalt 255 kWt per juridisk person inte behöver betala 

någon energiskatt. Detta innebär att om en juridisk person, till exempel ett företag, installerar solceller på 

flera anläggningar och den installerade effekten är högre än 255 kWt så ska energiskatt betalas för den solel 

som företaget använder (Energimyndigheten, 2016b). Från och med den 1 juli 2017 ändras denna lag för 

att minska och så småningom helt ta bort skatten för användning av egenproducerad förnybar el som 

används på samma ställe som den produceras. Detta gäller för juridiska personer som äger flera 

solcellsanläggningar med en sammanlagd installerad effekt av 255 kWt eller mer, men inte för enskilda 

solcellsanläggningar med en effekt över 255 kWt. Det första steget i förslaget innebär att energiskatten 

sänks från dagens 29,2 öre/kWh till 0,5 öre/kWh. Nästa steg blir att ansöka om godkännande från EU-

kommissionen för att helt undanta egenproducerad förnybar el från beskattning (Finansdepartementet, 

2016). 

2.1.5.5 Överskottsel 

Om produktionen är större än den egna förbrukningen matas överskottet ut på elnätet. För denna 

elektricitet kan producenter med en säkring på maximalt 100 A i anslutningspunkten få skattereduktion 

med 60 öre/kWh. Inmatning och uttag från elnätet måste också ske i samma punkt och med samma 

elmätare för att kunna få skattereduktion. Skattereduktionen utgår från det överskott som matats in under 

ett kalenderår och kan högst betalas ut för så många kilowattimmar som köpts in från elnätet under året , 

dock högst för 30 000 kWh per år. Maximalt kan alltså 18 000 SEK betalas ut per år (Skatteverket, 2017a). 

Överskottselen kan även säljas. I det fallet behöver producenten momsregistreras och betala 25 procent 

moms på den sålda elektriciteten om de totala intäkterna överstiger 30 000 SEK. Om försäljningen 

understiger 30 000 SEK, och har gjort det de två föregående åren, behöver ingen moms betalas 

(Skatteverket, 2017b). Intäkterna är vanligtvis omkring 10–50 öre/kWh, men det varierar mellan olika 

elnätsägare (Energimyndigheten, 2016c). Energiskatt behöver inte betalas på överskottet om köparen är 

skattepliktig (Energimyndigheten, 2016f).  

Som elproducent kan man ansöka om ursprungsgarantier från Energimyndigheten. Dessa kan sökas för all 

typ av elproduktion för att garantera utifrån vilket energislag elen har producerats. En ursprungsgaranti 

delas ut för varje producerad MWh. För den överskottsel som matas ut på elnätet kan producenten sälja 

ursprungsgarantier till en elleverantör som i sin tur kan använda dessa vid vidare försäljning för att 

garantera att den sålda elektriciteten producerats från en viss energikälla, till exempel solkraft eller 

vindkraft. Ursprungsgarantierna säljs på en öppen marknad där priset bestäms av utbud och efterfrågan. 

Om efterfrågan på el från solkraft är högre än utbudet är priset högt, och tvärtom (Energimyndigheten, 

2010). Priset för ursprungsgarantier för solel varierar mellan 1–20 öre/kWh enligt Energimyndigheten 

(2016b). 

Som producent av elektricitet som matas ut på elnätet har man även rätt till ersättning för den elektricitet 

som matas ut enligt ellagen (SFS 1997:857). Hur stor ersättning som betalas ut för denna nätnytta varierar 

mellan olika elnätsägare, men ligger på omkring 4 öre/kWh (Energimyndigheten, 2016b).  

2.1.5.6 Elpriser 

Utvecklingen av elpriset är en viktig faktor när det kommer till de ekonomiska beräkningarna för en 

solcellsinstallation i och med att detta påverkar solcellernas lönsamhet. År 2015 var spotpriset på el i snitt 

0,22 SEK/kWh, medan det år 2016 var 0,29 SEK/kWh i Stockholmsområdet (Nord Pool, 2017). För 

slutkunden tillkommer kostnader för nätavgift, påslag från elleverantören, elskatt, moms och 

elcertifikatavgift. Elskatten ska inte förväxlas med den energiskatt som togs upp i avsnitt 2.1.5.4 för 

förbrukning av egenproducerad el. Värden och utveckling för de olika delarna i det elpris slutkunden 

betalar presenteras nedan: 
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• Nätavgift: Var i snitt 20,7 öre/kWh år 2015, och har historiskt sett ökat med omkring 1,5 procent 

per år sedan år 1996 (Energimyndigheten, 2016g) 

• Påslag från elleverantör: Är för Trafikförvaltningen 1,06 öre/kWh (LOS Energy, 2017) 

• Elskatt: Är i dagsläget 29,5 öre/kWh, men höjs den 1 juli 2017 till 32,5 öre/kWh (Skatteverket, 

2017c). Sedan år 1996 har elskatten ökat med i snitt 5,5 procent per år, varav den största ökningen 

skedde fram till år 2009 (Energimyndigheten, 2016g) 

• Moms: Trafikförvaltningen är momsbefriade för inköp av el 

• Elcertifikatavgift: År 2015 var avgiften i snitt 2,8 öre/kWh (Svensk Energi, 2016a) 

Den totala kostnaden beror på kundens elområde, elleverantör, avtal och nätägare (Energimyndigheten, 

2016h). Mellan år 2008–2016 har det totala elpriset inklusive dessa kostnader legat på i snitt 92 öre/kWh, 

och år 2016 var snittpriset 83 öre/kWh (Energimarknadsinspektionen, 2017).  

Enligt en prognos av Energimyndigheten väntas elpriset fortsatt ligga på dagens relativt låga nivå fram till 

omkring år 2020 då priserna beräknas stiga till följd av en ökad andel installerad förnybar energi, minskade 

stöd till förnybar elproduktion och en utfasning av kärnkraften som når slutet av sin livslängd. Även ett 

högre pris på koldioxid väntas bidra till ett högre elpris (Energimyndigheten, 2014). Till år 2030 väntas 

elpriset stiga till omkring 0,5 SEK/kWh och år 2040 beräknas priset ligga på 0,6 SEK/kWh 

(Energimyndigheten, 2016i). Dessutom kan nätavgiften komma att stiga när andelen intermittenta 

energikällor kopplade till elnätet ökar (Energimyndigheten, 2016h).  

Även Trafikförvaltningens elleverantör LOS Energy har en prognos för prisutvecklingen på el (LOS 

Energy, 2017). En jämförelse mellan prognoserna från Energimyndigheten och LOS Energy visas i Figur 

2-4. Prognosen från LOS Energy sträcker sig fram till år 2027. Därefter har elpriset i Figur 2-4 antagits 

öka med 3,5 procent per år utifrån den genomsnittliga årliga ökningen mellan år 2018 och 2027. Elpriset 

enligt Energimyndighetens prognos har antagits ha samma procentuella årliga ökning för samtliga år 

mellan år 2020–2030 och år 2030–2042 i figuren. Även om prognoserna innebär vissa osäkerheter så är en 

investering i solceller ett sätt att minska påverkan av prisutvecklingen på den övriga elmarknaden eftersom 

den egenproducerade elen kan sägas ha ett fast pris som inte påverkas av elmarknaden i övrigt. 

 
Figur 2-4. Prognos för spotpriset på el år 2018–2042 enligt Energimyndigheten och LOS Energy. 

2.1.6 Solceller och miljön 

Solceller har under sin livslängd störst miljöpåverkan under produktionsfasen i form av materialåtgång och 

energianvändning. Även kemikaliska utfasningsämnen så som kadmium används vid produktion av vissa 

typer av solceller. Däremot är det i dagsläget möjligt att producera solceller utan användning av dessa 

ämnen (Boyle, 2012). Hur stor miljöpåverkan är beror även på var solcellerna har producerats och hur 
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energisystemet ser ut i det landet (Laleman et al., 2013). Vad gäller materialåtgång och användning av 

begränsade resurser beror detta på vilken typ av solcell som produceras. Kisel, som används i  

kiselsolceller, är ett av de vanligaste grundämnena i jordskorpan, medan resurserna av tellur och indium 

som används i vissa typer av tunnfilmssolceller är mer begränsade. Aluminium, koppar och gummi är 

exempel på några andra material som ofta används i solceller, och som det inte råder någon brist på 

(Fahlén et al., 2015). 

Enligt beräkningar tar det omkring 0,8–1,8 år innan en solcell har producerat lika mycket energi som det 

gick åt när den producerades beroende på typ av solcell (Boyle, 2012). Detta beror dock på var solcellerna 

har installerats. I Sverige där solinstrålningen är lägre än i många andra delar av världen är 

återbetalningstiden för energin upp till 5 år enligt Laleman et al. (2013), vilket innebär att en solcell i 

Sverige producerar ungefär 5 gånger mer energi under dess livslängd än den förbrukar vid produktion och 

andra processer om livslängden antas vara 25 år. Jämfört med andra förnybara energikällor för 

elproduktion är solceller både mer energikrävande och genererar högre utsläpp av växthusgaser per 

producerad kWh utifrån ett livscykelperspektiv, framför allt jämfört med vindkraft och vattenkraft som 

har en lägre påverkan. Resultatet beror dock till stor del på vilka antaganden som gjorts gällande 

solcellernas livslängd och totala elproduktion. Jämfört med fossila energikällor är solceller klart bättre i 

båda avseenden (Laleman et al., 2013). Vilka miljöfördelar solceller bidrar med beror också på vilka 

energikällor för elproduktion som solcellerna ersätter. En installation av solceller i Sverige har till exempel 

en mer positiv påverkan på klimatet om den ersätter el från Tyskland eller Polen där en större del av 

elproduktionen sker med fossila bränslen jämfört med hur produktionen ser ut i Sverige (Fahlén et al., 

2015). 

Under driftsfasen är miljöpåverkan låg. Inga former av utsläpp sker och eftersom solceller inte innehåller 

några rörliga komponenter, så länge de inte är kopplade till ett system som riktar solcellens yta mot solen, 

ger solceller inte upphov till några ljud. Däremot har solceller en visuell påverkan, och kan även påverka 

miljön i området där de installerats om de installeras på landytor istället för takytor. Efter livslängdens slut 

är det möjligt att återvinna stora delar av solcellen (Boyle, 2012). 

2.1.7 Utmaningar för kraftsystemet 

Det svenska elnätet består av ett stamnät som ägs av Svenska kraftnät, regionala elnät och lokala elnät dit 

de flesta elanvändare är anslutna. Det lokala elnätet ägs av ett antal elnätsföretag (Svensk Energi, 2016b).  

En ökande andel förnybar energi innebär ett flertal utmaningar för kraftsystemet. Bland annat innebär det 

att elnätet behöver byggas ut för att kunna ta emot produktionen och transportera den dit den behövs. 

Främst gäller detta utbyggnaden av vindkraft som i många fall kräver nya anslutningsstationer (Svenska 

kraftnät, 2015). En fördel med solceller är att de kan installeras där elektriciteten används till skillnad från 

många andra typer av förnybara energikällor såsom vindkraft och vattenkraft. I nuläget är majoriteten av 

den svenska solcellskapaciteten installerad i södra Sverige, och framförallt i större städer, vilket minskar 

behovet av transmissionsnät (Lindahl, 2016).  

En annan utmaning med en ökande andel förnybara energikällor, som i många fall är intermittenta och 

väderberoende såsom solkraft och vindkraft, är att de inte går att planera på samma sätt som exempelvis 

vattenkraft eller kärnkraft. Eftersom en balans mellan produktion och konsumtion av elektricitet ständigt 

måste upprätthållas i kraftsystemet kan en stor andel intermittenta energikällor försämra systemets 

stabilitet vid tillfällen när den tillgängliga produktionen inte motsvarar konsumenternas efterfrågan. Vid 

tillfällen när efterfrågan på elektricitet är hög och produktionen låg kan därför konsumenter behöva 

kopplas ifrån nätet för att undvika strömavbrott. Solkraft och majoriteten av den installerade vindkraften 

bidrar inte heller med någon svängmassa, vilket ytterligare ökar systemets sårbarhet. Kraftsystemet i 

Norden är sammankopplat med synkrongeneratorer som roterar med samma hastighet i hela systemet. 

Både vattenkraften och kärnkraften bidrar med en stor svängmassa, vilket innebär att generatorernas 

rotation bidrar med en tröghet som hjälper till att motverka förändringar av frekvensen i systemet. Med en 

större andel solkraft och vindkraft minskar denna tröghet, vilket gör systemet känsligare för förändringar. 
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Detta är några av de utmaningar som kraftsystemet står inför och som Svenska kraftnät och flera andra 

aktörer jobbar på att lösa (Svenska kraftnät, 2015).  

2.2 Trafikförvaltningen 

Trafikförvaltningen är en del av Stockholms läns landsting och ansvarar för att utveckla och förvalta 

kollektivtrafiken i Stockholms län, samt en stor del av kollektivtrafikens infrastruktur. Trafiken drivs i sin 

tur av företag som Trafikförvaltningen upphandlar. Målet är att kollektivtrafiken ska vara det mest 

attraktiva resealternativet för alla resenärer i Stockholmsområdet. Inom Trafikförvaltningen ingår AB 

Storstockholms Lokaltrafik (AB SL), Waxholms Ångfartygs AB, färdtjänstverksamheten, Mälardalstrafiken 

och Spårvägsmuseet (Stockholms läns landsting, 2017a).  

2.2.1 Strategier och riktlinjer 

Trafikförvaltningens arbete utgår ifrån sex strategier som var och en innehåller ett antal principer, vilka ska 

ge vägledning för Trafikförvaltningens verksamhet utifrån organisationens ekonomiska förutsättningar 

och tillgång på andra resurser. Strategierna är: 

• Trafikstrategi 

• Affärsstrategi 

• Infrastrukturstrategi 

• Strategi för hållbar utveckling 

• Kommunikationsstrategi  

• Kundservicestrategi  

Enligt strategin för hållbar utveckling ska Trafikförvaltningen bland annat förebygga och minska negativ 

miljöpåverkan, enbart använda elektricitet producerad av förnybara energikällor inom samtliga 

användningsområden och ta hänsyn till Trafikförvaltningens mål och krav gällande miljö, hälsa och socialt 

ansvar i samtliga steg i affärsprocessen (Wallin, 2013).  

Utifrån de grundläggande strategierna har ett antal riktlinjer tagits fram för hur Trafikförvaltningens 

verksamhet ska bedrivas. Syftet med dessa är att styra Trafikförvaltningens arbete för att nå de mål för 

kollektivtrafiken som tagits fram av Stockholms läns landsting. Några av dessa riktlinjer är Riktlinjer Affär 

inom bygg- och anläggningsprojekt, Riktlinjer Bussdepå, Riktlinjer BEST – Bana, El, Signal, Tele, Riktlinjer Inköp av 

varor och tjänster och Riktlinjer Miljö. Enligt Riktlinjer Miljö är det till exempel ett krav att innovativa lösningar 

och nya tekniker för att minska miljöpåverkan undersökas. Bland annat nämns solenergi som ett exempel. 

Hänsyn ska tas till livscykelkostnader. Vid ny- och ombyggnation av fastigheter ska möjligheter för 

energiproduktion i anslutning till fastigheten undersökas, till exempel från bergvärme, solenergi och 

vindenergi (Maalinn & Plambeck, 2017). 

2.2.2 Miljömål 

Fler än 700 000 personer reser varje dag med kollektivtrafiken i Stockholms län, och antalet resor ökar i 

takt med att Stockholmsregionen växer. Därför är det av stor vikt att utvecklingen sker på ett hållbart sätt 

och med en så låg miljöpåverkan som möjligt. Trafikförvaltningen och Stockholms läns landsting arbetar 

bland annat med detta genom landstingets miljöprogram som löper över en femårsperiod. Det nuvarande 

programmet gäller år 2017–2021 (Stockholms läns landsting, 2017b).  

Kollektivtrafiken står för den största delen av landstingets energianvändning samt en stor del av 

landstingets utsläpp av växthusgaser. Även landstingets fastigheter och anläggningar konsumerar stora 

mängder energi och elektricitet, vilket leder till indirekta utsläpp av växthusgaser beroende på hur energin 

har producerats. Fram till år 2021 är målet att minska landstingets utsläpp av växthusgaser med 50 procent 

jämfört med 2011 års nivå och minst 75 procent jämfört med år 1990. För att uppnå detta ska landstinget 

bland annat öka användningen av förnybar energi och arbeta för en effektiv energianvändning (Rangstedt, 

2016).  
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2.2.3 Tidigare erfarenheter 

Stockholms läns landsting påbörjade år 2016 arbetet med att installera solceller på landstingets fastigheter. 

Enligt landstingets budget för år 2017 ska möjligheten att installera solceller på depåfastigheter 

undersökas. Ett krav är att en installation av solceller inte får påverka den övriga verksamheten negativt 

eller omöjliggöra annan utveckling av fastigheterna (Stockholms läns landsting, 2016). I dagsläget har 

Trafikförvaltningen installerat solceller vid Gubbängens bussdepå och Södertälje pendeltågsdepå. 

Anläggningen i Gubbängen har en effekt på 123,5 kWt, medan anläggningen i Södertälje har en effekt på 

32,6 kWt. Båda anläggningarna ägs av Trafikförvaltningen men drivs av den trafikoperatör som verkar på 

depån, i det här fallet Keolis på Gubbängens bussdepå och MTR på Södertäljedepån. Solcellsanläggningen 

på Södertäljedepån installerades år 2009 och har en area på 300 m2 enligt Arne Bergström som är teknisk 

förvaltare på depån. Enligt anläggningens drift- och underhållsinstruktioner bör den producera omkring 

26 MWh per år, men den har sedan driftstart producerat 236 253 kWh vilket motsvarar ungefär 33,8 MWh 

per år. Solcellerna är polykristallina kiselsolceller av märket Sharp, typ ND 170, med en verkningsgrad på 

13,3 procent. Anläggningen består av 192 moduler uppdelade på seriekopplade strängar med 16 

solcellsmoduler i varje sträng (Glacell, 2008). Dessa är kopplade direkt till fastighetselen utan någon 

koppling till elnätet eftersom produktionen aldrig överstiger den mängd som fastigheten konsumerar. 

Inget underhåll av anläggningen har skett sedan driftstart (Bergström, 2017). 

Solcellsanläggningen på Gubbängens bussdepå installerades år 2011 och består av tre anläggningar, varav 

två är placerade på takytor och en som solskydd på kontorsbyggnadens fasad. Anläggningarna är byggda 

för att producera ungefär 90 MWh per år, men har i snitt producerat nästan 110 MWh per år. Enligt 

depåchef Göran Melander förbrukas troligen all den producerade elen inom fastigheten eftersom 

produktionen endast utgör en bråkdel av depåns elförbrukning. Den solcellsanläggning som placerats på 

fasaden på kontorsbyggnaden har inte fungerat sedan augusti år 2016 (Melander, 2017). 

I Stockholms läns landsting ingår även Locum som förvaltar vårdfastigheter åt landstinget (Locum, 

2017a). År 2016 påbörjade Locum arbetet med att installera solceller på tre av sjukhusen i Stockholms 

fastigheter, och har i samband med detta även tagit fram en handbok i samarbete med Solkompaniet för 

installation av solceller på tak (Locum, 2017b). Hittills har 7 000 m2 solceller installerats på Locums 

fastigheter, och målet är att 20 000 m2 ska installeras de kommande åren (Millinger, 2017a). 

Återbetalningstiden för de hittills genomförda installationerna har beräknats vara 9–12 år (Millinger, 

2017b). 

Locum började arbetet med att ta fram den övergripande potentialen genom att uppskatta solinstrålningen 

över fastigheterna med hjälp av Stockholms stads solkarta. Som komplement har flygfoton över de 

aktuella taken studerats för att undersöka eventuell skuggning från omgivande vegetation, vilket solkartan 

inte tar hänsyn till. Utifrån detta kom man fram till att Locum har en takyta på 125 000 m2 med god 

solinstrålning, vilket har definierats som en instrålning på över 1 000 kWh/m2 och år (Millinger, 2014). 

Efter detta gjordes en mer detaljerad analys över takytor med god solinstrålning, undersökning av 

takkvalitet och takens bärighet, samt ekonomiska beräkningar. Ett mål om att installera 20 000 m2 sattes 

upp och en installation av solceller upphandlades. Stockholms läns landsting äger anläggningarna medan 

förvaltningen sköts av Locum. I upphandlingen ställdes krav på hur mycket anläggningarna ska producera 

varje år. Eftersom sjukhusen förbrukar stora mängder el året om blir det inget produktionsöverskott 

(Millinger, 2017a).  
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3 Potential för solceller 

I detta avsnitt beräknas den totala potentialen om solceller skulle installeras på alla AB SL:s takytor, vilka i 

den här studien har begränsats till depåer, tunnelbanans plattformstak, väderskydd vid busshållplatser, 

teknikhus och likriktarstationer. Potentialen har även beräknats om den installerade effekten solceller 

begränsas till maximalt 255 kWt per objekt, se 2.1.5.4. Såväl den potentiella takytan som den potentiella 

elproduktionen har beräknats. 

3.1 Metod 

För att beräkna den totala teoretiska potentialen har en sammanställning gjorts över samtliga takytor med 

hjälp av uppgifter från fastigheternas förvaltare och programvaran Landlord där uppgifter om 

Trafikförvaltningens fastigheter finns samlade (Landlord, 2017). Därefter har solinstrålningsdata för 

depåer hämtats från Stockholms stads solkarta, Energi & klimatrådgivningens solkarta, Botkyrka 

kommuns solkarta och Österåker kommuns solkarta. Dessa kartor finns tillgängliga via Energi & 

klimatrådgivningen (2017). För plattformstak, väderskydd, teknikhus och likriktarstationer har istället 

antaganden om solinstrålning gjorts eftersom många av dessa objekt saknar adress och därmed kan bli 

svåra att hitta i någon av solkartorna. Dessutom anses objekt inom dessa kategorier vara tillräckligt lika i 

utseende för att kunna uppskatta potentialen för installation av solceller utifrån ett standardobjekt inom 

vardera kategorin. 

För de fastigheter som utvärderats utifrån någon av ovan nämnda solkartor har takytor med en 

solinstrålning på minst 950 kWh/m2 och år ansetts ha potential för installation av solceller. Takytor på 

fastigheter som planeras tas ur drift de närmaste åren har inte inkluderats i beräkningarna. Inte heller 

fastigheter som inte är färdigbyggda har tagits med eftersom informationen kring dessa varit otillräcklig 

och de ännu inte finns med i någon av solkartorna. Informationen från solkartorna har i sin tur använts 

för att beräkna den totala potentiella takyta där solceller skulle kunna installera, samt hur stor 

elproduktionen skulle bli om all potentiell takyta användes för att installera solceller. Viktigt att ha i åtanke 

är att den potentiella produktionen enligt solkartorna inte säkert motsvarar den verkliga potentialen i och 

med att informationen i solkartorna bygger på ett antal antaganden och inte på detaljerade studier av varje 

enskild takyta. Potentialen som presenteras här och den kartläggning som gjorts över takytorna bör 

användas för att avgöra vilka takytor som har störst potential snarare än att avgöra exakt hur stor den 

potentiella takytan är och hur stor elproduktion som skulle kunna uppnås. För ytterligare detaljer kring 

kartläggningen av potentiella takytor och potentialen för varje enskild takyta, se bilaga 1. 

Samtliga solkartor är baserade på ett snitt för solinstrålningsdata från SMHI över en tioårsperiod. Botkyrka 

kommuns och Österåker kommuns solkartor ger data för solinstrålningen, medan Stockholmsregionens 

och Stockholms stads solkartor enbart anger den potentiella produktionen. Den potentiella produktionen 

har i dessa kartor beräknats med en systemverkningsgrad på 14,4 procent och antagandet att solceller kan 

installeras på 80 procent av den potentiella takytan. För att få en gemensam bas har den potentiella 

produktionen som anges i Stockholmsregionens och Stockholms stads solkartor omräknats till 

solinstrålning över de aktuella takytorna. Solkartorna har tagit hänsyn till takens lutning, skuggning från 

andra byggnader och skuggning från föremål på taken. Hänsyn har inte tagits till skuggning från vegetation 

i någon av kartorna, utan detta har uppskattats med hjälp av flygfoton över varje enskild takyta. Den 

takyta som sett ut att kunna skuggas har sedan mätts upp med hjälp av Eniros mätfunktion och dragits av 

från den potentiellt installerbara takytan som anges i solkartorna. Enligt solkartorna bör den installerbara 

ytan halveras för platta tak i och med att solcellerna behöver lutas upp och därmed upptar en större takyta 

för att undvika att modulerna skuggar varandra (Energi & klimatrådgivningen, 2017). Detta beror dock på 

om solcellerna lutas mot söder eller växelvis mot öst och väst. I det senare fallet upptar solcellerna en lika 

stor yta på ett platt tak som på ett lutande tak, vilket togs upp i avsnitt 2.1.3. Därför har takytan inte 

halverats för platta tak i potentialberäkningarna, men beroende på vilken riktning solcellerna lutas mot kan 

detta behöva tas i beaktning inför en installation. Beroende på hur solcellerna riktas kan därför den totala 

potentialen komma att bli lägre än den som presenteras i den här studien. 
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Den teoretiskt potentiella produktionen har beräknats för varje enskild fastighet och totalt för samtliga 

fastigheter enligt ekvation 3-1, där 𝑃𝑒𝑙  är elproduktionen i kWh, 𝜂𝑠𝑦𝑠𝑡 är systemverkningsgraden från sol 

till el, 𝐴 är solcellernas area i m2 och 𝐼 är solinstrålningen i kWh/m2.  

𝑃𝑒𝑙 = 𝜂𝑠𝑦𝑠𝑡 ∗ 𝐴 ∗ 𝐼  [3-1] 

Systemverkningsgraden har beräknats utifrån ekvation 3-2, där 𝜂𝑐𝑒𝑙𝑙  är solcellernas verkningsgrad, 

𝜂𝑣ä𝑥𝑒𝑙𝑟𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝑒  är växelriktarens verkningsgrad, 𝑓𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙  är kabelförluster, 𝑓𝑡𝑒𝑚𝑝 är temperaturförluster, 

𝑓𝑠𝑚𝑢𝑡𝑠  är förluster på grund av smuts på solcellen och 𝑓𝑠𝑛ö är förluster på grund av snö. 

          𝜂𝑠𝑦𝑠𝑡 = 𝜂𝑐𝑒𝑙𝑙 ∗ 𝜂𝑣ä𝑥𝑒𝑙 ∗ (1 − 𝑓𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙) ∗ (1 − 𝑓𝑡𝑒𝑚𝑝) ∗ (1 − 𝑓𝑠𝑚𝑢𝑡𝑠) ∗ (1 − 𝑓𝑠𝑛ö) [3-2] 

De parametrar och värden som använts för att beräkna systemverkningsgraden finns redovisade i Tabell 

3-1. Detta ger en systemverkningsgrad på 12,6 procent. 

Tabell 3-1. Sammanställning över verkningsgrader och förluster. 

Parameter Värde [%] Referens 

Solcellens verkningsgrad (𝜼𝒄𝒆𝒍𝒍) 15 IEA, 2014; Mir-Artigues & del Rio, 2016 

Växelriktarens verkningsgrad (𝜼𝒗ä𝒙𝒆𝒍) 96 Mohanty et al., 2016 

Kabelförluster (𝒇𝒌𝒂𝒃𝒆𝒍) 1 Malamaki & Demoulias, 2014 

Temperaturförluster (𝒇𝒕𝒆𝒎𝒑) 7 Håkansson et al., 2007 

Förluster på grund av smuts (𝒇𝒔𝒎𝒖𝒕𝒔) 2 SolEl-Programmet, 2017d 

Förluster på grund av snö (𝒇𝒔𝒏ö) 3 SolEl-Programmet, 2017d 

Systemverkningsgrad (𝜼𝒔𝒚𝒔𝒕) 12,6 - 

3.1.1 Depåer 

Totalt finns 39 depåer. Av dessa planeras 5 tas ur drift de närmaste åren och 7 är av andra anledningar 

olämpliga att installera solceller på, vilket innebär att 27 depåer har inkluderats i potentialberäkningarna. 

Den potentiella takytan och elproduktionen för var och en av dessa har undersökts med hjälp av solkartor 

och redovisas i bilaga 1. Den möjliga area där solceller skulle kunna installeras har med hänsyn till hinder 

och föremål på taket antagits motsvara 80 procent av den totala potentiella takytan, vilket är samma 

antagande som har gjorts utifrån tidigare erfarenheter i bland annat Stockholmsregionens solkarta (Energi 

& klimatrådgivningen, 2017). 

Eftersom den installerade effekten för ett flertal depåer skulle överstiga 255 kW t vid en maximal 

installation har det även undersökts hur resultatet påverkas om installationen begränsas till 255 kW t. Detta 

för att maximera den ekonomiska lönsamheten eftersom den sänkta energiskatten endast gäller för 

installationer upp till 255 kWt, enligt avsnitt 2.1.5.4. För att beräkna detta har det antagits att solceller 

upptar takyta på 7 m2/kWt, vilket om 255 kWt installeras motsvarar en yta på 1 785 m2. I första hand har 

takyta som överstiger detta dragits av från takyta med medelgod solinstrålning och i andra hand från takyta 

med god solinstrålning för att maximera elproduktionen. Solinstrålningen och elproduktionen har räknats 

om utifrån hur stor andel av takytan för respektive nivå av solinstrålning som tagits bort. 

3.1.2 Plattformstak 

Endast plattformstak vid tunnelbanestationer har undersökts enligt avsnitt 1.3. Totalt finns det 50 

tunnelbanestationer som ligger ovan jord. Hur plattformstaken ser ut på dessa varierar i utseende och 

storlek. För att kunna uppskatta vilken potential som finns utan att behöva undersöka varje enskilt tak, då 

detta skulle vara alltför tidskrävande, har det antagits att samtliga tak i snitt kan representeras av 
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plattformstaket vid Brommaplans tunnelbanestation. Detta tak har med hjälp av mätverktyget i Eniro 

uppmätts till 600 m2. Av den totala takytan har det antagits att 50 % har en god solinstrålning på 1 000 

kWh/m2 och år, medan resterande yta antas sakna potential på grund av risk för skuggning av objekt i 

omgivningen och delar av plattformstaken där solceller av andra skäl inte kan installeras.  

3.1.3 Väderskydd 

Totalt finns 4 687 väderskydd vid busshållplatser (Landlord, 2017). Omkring en tredjedel av dessa 

förbrukar ingen energi och kan därför ses som olämpliga att installera solceller på om inte 

Trafikförvaltningen vill sälja överskottsel till andra elförbrukare. Ytterligare ett hinder är att det inte är 

säkert att det finns en elcentral i närheten av väderskyddet dit elen skulle kunna kopplas. Därför har det 

antagits att väderskydd som inte förbrukar energi inte har någon potential för installation av solceller. De 

väderskydd som förbrukar energi utgörs av 1 297 väderskydd med reklamskylt som är ansluten till elnätet 

och 1 815 väderskydd med tidgivningssystem (Landlord, 2017), vilka i dagsläget är batteridrivna (Axentia, 

2015). Beroende på vilken typ av väderskydd som används kan bärigheten utgöra ett hinder, men det finns 

exempel på lösningar där väderskydd kombinerats med solceller. Bland annat Team Tejbrant som 

levererat samtliga väderskydd med reklamskyltar till Trafikförvaltningen erbjuder en sådan lösning (Team 

Tejbrant, u.åa). Det har antagits att väderskydden i snitt kan representeras av Team Tejbrants modell City 

90 Normal (Team Tejbrant, u.åb) med en storlek om 3 sektioner, varav varje enskild sektion har en storlek 

på 1,4𝑥1,4 m2. Detta innebär en takyta på omkring 5,88 m2 per väderskydd. Eftersom det finns en risk att 

väderskydden skulle kunna skuggas av omgivande byggnader och vegetation har det antagits att 50 

procent av den totala ytan potentiellt sett kan användas för att installera solceller. Att åka till eller med 

hjälp av kartor undersöka påverkan av skuggning vid varje enskilt väderskydd skulle vara alltför 

tidskrävande, vilket är anledningen till att detta antagande har gjorts. Den potentiella takytan antas ha en 

god solinstrålning på 1 000 kWh/m2 och år. 

Utifrån ett antal elfakturor har det antagits att väderskyddens elförbrukning kan antas motsvara 

förbrukningen vid Folkungagatan 83 med en beräknad årsförbrukning på 2 601 kWh. År 2015 var 

förbrukningen som lägst i juni på 111 kWh (Fortum, 2016). Därför bör solpanelerna ha en effekt som gör 

att den månatliga produktionen inte överstiger 111 kWh om Trafikförvaltningen inte vill sälja överskottsel, 

eller något lägre värde eftersom förbrukningen varierar från år till år och därmed skulle kunna vara lägre 

än i juni 2015. Det har dock inte tagits hänsyn till detta i potentialberäkningarna, utan endast den totala 

teoretiska potentialen har beräknats. 

3.1.4 Teknikhus och likriktarstationer 

Utöver tidigare nämnda byggnader finns även ett antal mindre byggnader där solceller potentiellt sett 

skulle kunna installeras, så som teknikhus och likriktarstationer. Trafikförvaltningen äger i dagsläget 

omkring 170 sådana byggnader. Storleken på dessa har antagits vara 72 m2, vilket motsvarar takytan på ett 

av teknikhusen vid Roslags Näsby station. Generellt sett har teknikhusen och likriktarstationerna inga 

föremål på taken, men eftersom den potentiella takytan även beror på byggnadens orientering samt 

eventuella skuggande objekt i omgivningen har det antagits att 50 procent av den totala ytan har potential 

för installation av solceller. 

3.2 Resultat 

I det kommande avsnittet presenteras resultatet av potentialstudien. Potentialen för depåer, som utgör de 

största takytorna presenteras för respektive trafikslag i avsnitt 3.2.1, medan övriga takytor i form av 

tunnelbanans plattformstak, väderskydd, teknikhus och likriktarstationer presenteras i avsnitt 3.2.2.  

3.2.1 Depåer 

Den teoretiskt potentiella takytan där solceller skulle kunna installeras på depåer har utifrån antaganden 

beskrivna i avsnitt 3.1 och bilaga 1 beräknats till 124 585 m2, enligt Tabell 3-2. Detta kan jämföras med 
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den totala takytan på Trafikförvaltningens depåer som uppgår till 268 456 m2. I denna takyta ingår inte 

depåer som ännu inte är färdigställda, planeras tas ur drift och fastigheter som inte ägs av 

Trafikförvaltningen. Se bilaga 1 för information om vilka fastigheter detta gäller. Den beräknade takytan 

motsvarar omkring 17 800 kWt solceller. 

Tabell 3-2. Total potentiell takyta uppdelat per trafikslag och totalt. 

 Takyta god 

solinstrålning [m2] 

Takyta medelgod 

solinstrålning [m2] 

Total potentiell takyta 

[m2] 

Bussdepåer 12 934  8 827 21 761  

Tunnelbanedepåer 29 479  37 620  67 099  

Lokalbanedepåer 8 935  2 584  11 519  

Pendeltågsdepåer 14 801 9 405  24 206  

Totalt alla trafikslag 66 149  58 436  124 585  

 

I Tabell 3-3 redovisas den potentiella elproduktionen om solceller skulle installeras på alla potentiella 

takytor på depåer enligt Tabell 3-2. Totalt finns en potential att producera ungefär 15,7 GWh/år om alla 

potentiella takytor utnyttjades. 

Tabell 3-3. Potentiell elproduktion uppdelat per trafikslag och totalt. 

 Elproduktion god 

solinstrålning 

[kWh/år] 

Elproduktion medelgod 

solinstrålning [kWh/år] 

Total potentiell 

produktion 

[kWh/år] 

Bussdepåer 1 667 013  1 090 199  2 757 213  

Tunnelbanedepåer 3 737 582  4 690 013  8 427 595  

Lokalbanedepåer 1 133 469  318 690  1 452 159  

Pendeltågsdepåer 1 896 075  1 162 530  3 058 605  

Totalt alla trafikslag 8 434 139  7 261 432  15 695 572  

 
Om installationen begränsas till 255 kWt per depå, vilket är en förutsättning för att vara berättigad till en 

lägre energiskatt på den producerade elen, blir den potentiella takytan istället 36 532 m2 och den 

potentiella produktionen 4,6 GWh/år. Detta presenteras i Tabell 3-4 och Tabell 3-5. Därmed är den 

installerbara takytan och motsvarande elproduktion omkring 71 procent lägre jämfört med om alla 

potentiella takytor skulle utnyttjas. Takytan motsvarar en effekt på omkring 5 200 kWt. 

Tabell 3-4. Installerbar takyta på depåer om installationen begränsas till 255 kWt. 

 Takyta god 

solinstrålning [m2] 

Takyta medelgod 

solinstrålning [m2] 

Total potentiell takyta 

[m2] 

Bussdepåer 11 986  5 044  17 030  

Tunnelbanedepåer 6 830  1 748  8 578  

Lokalbanedepåer 3 480  2 089  5 569  

Pendeltågsdepåer 5 355  - 5 355  

Totalt alla trafikslag 27 651  8 881  36 532  
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Tabell 3-5. Elproduktion om installationen begränsas till 255 kWt. 

 Elproduktion god 

solinstrålning 

[kWh/år] 

Elproduktion medelgod 

solinstrålning [kWh/år] 

Total potentiell 

produktion 

[kWh/år] 

Bussdepåer 1 546 046  622 194  2 168 240  

Tunnelbanedepåer 867 777  214 988  1 082 765  

Lokalbanedepåer 445 969  258 060  704 029  

Pendeltågsdepåer 685 990   - 685 990  

Totalt alla trafikslag 3 545 782  1 095 242  4 641 024  

3.2.2 Övriga takytor 

Den potentiella takytan för tunnelbanans plattformstak, väderskydd, teknikhus och likriktarstationer 

presenteras i Tabell 3-6 och uppgår till 34 900 m2, vilket motsvarar omkring 5 000 kWt solceller. Enligt 

Tabell 3-7 skulle detta kunna ge en elproduktion på omkring 4,4 GWh/år om all potentiell takyta utnyttjas. 

Tabell 3-6. Total potentiell takyta för tunnelbanans plattformstak, väderskydd, teknikhus och likriktarstationer. 

 Takyta god 

solinstrålning [m2] 

Takyta medelgod 

solinstrålning [m2] 

Total potentiell takyta 

[m2] 

Plattformstak 15 000  - 15 000  

Väderskydd 13 780  - 13 780  

Teknikhus och 

likriktarstationer 

6 120  - 6 120  

Totalt 34 900  - 34 900  

 

Tabell 3-7. Potentiell elproduktion för tunnelbanans plattformstak, väderskydd, teknikhus och likriktarstationer. 

 Elproduktion god 

solinstrålning 

[kWh/år] 

Elproduktion medelgod 

solinstrålning [kWh/år] 

Total potentiell 

produktion 

[kWh/år] 

Plattformstak 1 890 470  - 1 890 470  

Väderskydd 1 736 684  - 1 736 684  

Teknikhus och 

likriktarstationer 

771 312  - 771 312  

Totalt 4 398 466  - 4 398 466  
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4 Detaljstudie 

I detta avsnitt presenteras en detaljstudie på Brodepån, Södertäljedepån och ett av teknikhusen i Roslags 

Näsby. Både Brodepån och Södertäljedepån valdes eftersom de enligt potentialstudien har en god 

potential, se bilaga 1. Dessutom är taken nyare än på många andra depåer med en god potential, bland 

annat tunnelbanans depåer där ett takbyte skulle krävas innan det lämpar sig att installera solceller. Förslag 

ges i de kommande avsnitten på hur solpanelerna skulle kunna placeras för att få ut en optimal 

elproduktion. Även takmaterial och möjliga alternativ för montering undersöks. 

4.1 Metod 

För placering av solpaneler och beräkning av produktionen har en standardmodul med en storlek på 1,6 𝑥 

1 m2 med en toppeffekt på 250 Wt antagits, vilket enligt Solkompaniet (Bengtsson & Malmsten, u.å) är det 

mest kostnadseffektiva alternativet. Om den tillgängliga takytan är begränsad och målsättningen är att 

installera en viss effekt kan en solcellsmodul med en högre effekt vara ett alternativ, även om kostnaden 

för detta är högre (Bengtsson & Malmsten, u.å). 

För beräkning av produktionen har det online-baserade verktyget PVWatts använts. Verktyget är utvecklat 

av National Renewable Energy Laboratory (NREL), som är en del av USA:s energidepartement där forskning 

sker kring förnybar energi och energieffektivisering (NREL, 2016). Det rekommenderas för preliminära 

studier där typ av solcellsmodul ännu inte har valts, och anses i den här studien ge en tillräckligt noggrann 

uppskattning av solcellssystemets elproduktion. En fördel med programmet är att det är lättillgängligt i 

och med att det är online-baserat. Samma antaganden för verkningsgrader och förluster som presenteras i 

avsnitt 3.1 har använts, med undantag för temperaturförluster eftersom PVWatts redan tar hänsyn till det.  

För en standardmodul av kristallint kisel antar programmet en verkningsgrad på 15 procent som minskar 

med 0,47 procent/°C vid temperaturer över 25°C, vilket är den temperatur där verkningsgraden har mätts. 

Systemförlusterna exklusive temperaturförluster har därmed antagits vara 5,9 procent. Programmet 

använder väderdata för ett typiskt år baserat på fleråriga mätningar. Förutom data för solinstrålning tar 

PVWatts även hänsyn till omgivningens temperatur och vindhastighet för att beräkna temperaturen på 

solpanelerna. För takmonterade solpaneler tar programmet hänsyn till att luftflödet mellan solpanelerna 

och taket är begränsat, vilket ger en högre celltemperatur jämfört med en installation där luften kan flöda 

fritt kring solpanelerna. (NREL, 2017). För Sverige används väderdata från ASHRAE:s International 

Weather for Energy Calculations Version 1.1 (NREL, 2014). Vidare har det antagits att växelriktaren har en 

verkningsgrad på 90 procent av den installerade toppeffekten, vilket är taget som medelvärdet av 85–95 

procent, se avsnitt 2.1.2. Detta motsvarar ett DC-AC förhållande på 1,1 enligt ekvation 4-1, vilket har 

använts som indata i PVWatts. 

𝐴𝐶 = 0,9 ∗ 𝐷𝐶 ↔
𝐷𝐶

𝐴𝐶
≈ 1,1   [4-1] 

Andra viktiga parametrar som programmet tar hänsyn till är lutningen på solpanelerna och solpanelernas 

azimutvinkel, vilket är definierat som den vinkel solpanelerna är orienterade i medurs från norr. En rakt 

nordlig orientering innebär en azimutvinkel på 0 grader medan en rakt sydlig orientering innebär en 

azimutvinkel på 180 grader (NREL, 2017). Den potentiella produktionen har beräknats både totalt och för 

en installation begränsad till 255 kWt. Det senare fallet ger en mer ekonomiskt lönsam installation 

eftersom energiskatten i så fall skulle vara 0,5 öre/kWh istället för 29,2 öre/kWh om den installerade 

effekten överstiger 255 kWt, se avsnitt 2.1.5.4. 

4.2 Brodepån 

Brodepån består av en uppställningshall, verkstadsbyggnad, tvätthall, hjulsvarv och ett antal mindre 

byggnader. Endast uppställningshallen och verkstadsbyggnaden har undersökts i detaljstudien medan 

mindre byggnader har utelämnats. Flygbilder över depån visas i Figur 4-1. Den totala takytan för samtliga 
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byggnader är 24 461 m2 enligt bilaga 1. Elanvändningen på depån har i snitt varit 4,5 GWh/år mellan år 

2014–2016 (WebEss Report System, 2017a). 

 
Figur 4-1. Flygbild över Brodepån samt bild från Stockholmsregionens solkarta (Eniro, u.å; Energi & klimatrådgivningen, 2017). 

4.2.1 Takmaterial 

Taket på Brodepån består till största delen av 10–12 år gammal gummiduk (Walthelid, 2017), vilket enligt 

Jaan Balod på Kraftpojkarna AB (2017) är på gränsen till för gammalt. De svarta delarna på 

verkstadshallen (den stora byggnaden längst ned i mitten på depån i Figur 4-1) är nyare, omkring 1,5 år 

(Walthelid, 2017), och skulle därför vara att föredra för installation av solceller. Vid installation på 

gummiduk skulle solcellerna troligen behöva limmas, vilket innebär en något dyrare installation jämfört 

med andra takmaterial. Däremot innebär detta att ingen ballast behövs, vilket gör att vikten av 

solcellssystemet inte borde utgöra något hinder. Trots detta bör takets konstruktion och bärighet alltid 

undersökas innan solceller installeras (Balod, 2017). 

4.2.2 Placering av solceller 

Både uppställningshallen och verkstadsbyggnaden har en azimutvinkel på omkring 215 grader. Den 

uppskattade potentiella takytan är baserad på konstruktionsritningar och Eniros mätverktyg för delar som 

saknats eller varit svåra att uppskatta enbart utifrån ritningarna (Eniro, u.å).  

Taket på uppställningshallen (byggnaden högst upp i Figur 4-1) är platt och har endast ett fåtal föremål på 

taket som skulle kunna skugga solcellerna. Förslagsvis skulle solceller placeras mellan föremålen längs med 

takets kortsida. Längden mellan varje enskilt föremål är uppmätt till 25 m med hjälp av Eniros mätverktyg 

och har en bredd på 18 m. Av bredden har det dragits av 1 m på vardera sidan för att solcellerna ska vara 

åtkomliga för underhåll. Om solcellerna lutas upp 15 grader innebär det att 1 800 solceller får plats på 

uppställningshallen, vilket motsvarar en effekt på 450 kWt. 

Verkstadshallen visas i Figur 4-2 där taket har delats in i fem delar för att underlätta uppskattningen av den 

potentiella takyta där solceller skulle kunna installeras. På grund av skuggande föremål på taket, vilka har 

varit svåra att uppskatta höjden på i de tillgängliga ritningarna, har det antagits att solceller kan installeras 

på 80 procent av den potentiella takytan. 
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Figur 4-2. Verkstadshallen vid Brodepån indelad i fem delar utifrån konstruktionsritningarna. 

Del 1 i Figur 4-2 består av en högre och en lägre del, varav den lägre delen är placerad norrut. Detta 

innebär att den lägre delen skuggas av den högre och att solceller endast kan installeras på den högre 

delen. Taket på denna del är 37 m långt och 8,5 m brett. Det har antagits att solceller inte kan placeras 

närmare än 1 m från takkanten på grund av eventuella snörasskydd och för att möjliggöra åtkomst för 

underhåll. Lutningen är 5,7 grader. Eftersom lutningen är över 5 grader bör solcellerna följa takets lutning 

istället för att lutas upp enligt avsnitt 2.1.3. Detta innebär att 128 solceller skulle få plats, vilket motsvarar 

en effekt på 32 kWt. 

Taket på del 2 i Figur 4-2 består av en lägre del som löper längs med hela den sydvästliga delen av 

byggnaden. Denna del har en lutning på 5,7 grader, är 75 m lång och 8,5 m bred, vilket innebär att 257 

solceller med en effekt på 64,25 kWt skulle få plats. Resterande del består av en platt del som är 32 m lång 

och 34,5 m bred. Om solcellerna lutas upp 15 grader och placeras längs med den sida av taket som är 

orienterad mest mot söder innebär detta att avståndet mellan varje rad solceller måste vara 0,78 m och att 

320 solceller med en effekt på 80 kWt får plats på takytan. Den resterande delen av taket består av två 

takdelar med lutning mot söder. En av dessa har en lutning på 32 grader, är 13 m lång och är 1,5 m bred. 

På denna del skulle det därmed få plats 8 solceller med en effekt på 2 kWt. Den andra takytan med 

söderlutning skuggas av en högre byggnadsdel på taket, vilket gör att takytan inte lämpar sig för 

installation av solceller. 

Del 3 i Figur 4-2 består av ett antal takdelar med olika lutningar. De delar av taket som lutar mot söder har 

ansetts ha potential för installation av solceller. Två av dessa delar har en lutning på 5,7 grader, varav den 

ena är 114 m lång och 8,5 m bred medan den andra är 114 m lång och 6,5 m bred. Även här har det har 

antagits solceller inte kan placeras närmare än 1 m från takkanten. Detta ger plats åt 672 solceller med en 

effekt på totalt 168 kWt. Den tredje potentiella takdelen har en lutning på 20 grader och är omkring 100 m 

lång enligt Eniros mätverktyg och 3,8 m bred. På denna del av taket skulle därmed 149 solceller få plats, 

vilket motsvarar 37,25 kWt.  

De nybyggda svarta delarna av taket på verkstadshallen (del 4 och 5 i Figur 4-2) saknas i 

konstruktionsritningarna och har istället mätts upp med hjälp av Eniros mätverktyg. Den större av de 

svarta delarna av taket är 130 m långt och 20 m brett, medan den mindre svarta delen är 30 m lång och 15 

m bred. Det har antagits att solceller kan installeras på 50 procent av takytorna på grund av osäkerheter 
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kring takens lutning och föremål på taken. Den potentiella takytan antas, precis som lutningen på 

majoriteten av övriga delar på taket, ha en lutning på 5,7 grader. Därmed skulle det få plats med 810 

solceller på den större av de svarta takdelarna och 135 solceller på den mindre takytan, vilket motsvarar 

totalt 236,25 kWt. 

På uppställningshallen skulle det därmed få plats med 1 800 solceller motsvarande 450 kWt, medan 

verkstadsbyggnaden har plats för 2 479 solceller motsvarande 619,75 kWt. Totalt på båda byggnaden 

innebär detta 4 279 solceller med en effekt på 1 069,75 kWt. Detta motsvarar en total solcellsyta på 

omkring 6 850 m2. En sammanställning över de olika takytornas potential presenteras i Tabell 4-1. 

Tabell 4-1. Sammanställning över de olika takytornas potential på Brodepån. 

 Antal solceller Solcellsarea [m2] Installerad effekt [kWt] 

Uppställningshall 1 800 2 880 450 

Verkstad – del 1 128 205 32 

Verkstad – del 2 585 936 146,25 

Verkstad – del 3 821 1 314 205,25 

Verkstad – del 4 135 216 33,75 

Verkstad – del 5 810 1 296 202,5 

Totalt 4 279 6 847 1 069,75 

4.2.3 Produktion 

Den installerade effekten om solceller installerades på samtliga potentiella takytor på Brodepåns 

uppställningshall och verkstadsbyggnad skulle uppgå till 1 069,75 kWt enligt avsnitt 4.2.2 och ge en årlig 

produktion på 938 519 kWh/år enligt beräkningar i PVWatts. Resultatet presenteras i Tabell 4-2. I 

genomsnitt ger en maximal installation en produktion på 877 kWh/kWt per år. Detta kan jämföras med en 

produktion på i snitt 811 kWh/kWt per år enligt potentialstudien i bilaga 1. 

Tabell 4-2. Beräknad produktion för samtliga takytor på Brodepån. 

 Produktion [kWh/år] Produktion [kWh/kWt per år] 

Uppställningshall 405 404 901 

Verkstad – del 1 27 161 849 

Verkstad – del 2 128 508 844 

Verkstad – del 3 176 924 862 

Verkstad – del 4 28 647 849 

Verkstad – del 5 171 875 849 

Totalt 938 519 - 

 
Om istället installationen begränsas till 255 kWt skulle solcellerna förslagsvis placeras på de svarta delarna 

av taket på verkstadshallen i första hand eftersom denna del av taket är nyare än övriga delar. De svarta 

delarna av taket ger plats åt 236,25 kWt, vilket innebär att ytterligare 18,75 kWt kan installeras. Dessa 

solceller bör placeras på de delar av taket som ger högst produktion per installerad kWt, vilket innebär att 

solceller skulle installeras på den del av del 2 i Figur 4-2 som har en lutning på 32 grader och i andra hand 

på den del av del 3 enligt samma figur som har en lutning på 20 grader. Därmed skulle 2 kWt installeras på 

den förstnämnda takytan och resterande 16,75 kWt på den sistnämnda ytan. Detta resulterar i en årlig 
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produktion på 217 836 kWh/år enligt Tabell 4-3, vilket innebär en produktion på i snitt 854 kWh/kWt per 

år. 

 

Tabell 4-3. Beräknad produktion vid installation av maximalt 255 kWt på Brodepån. 

 Installerad effekt [kWt] Produktion [kWh/år] 

Uppställningshall - - 

Verkstad – del 1 - - 

Verkstad – del 2 2 1 903 

Verkstad – del 3 16,75 15 438 

Verkstad – del 4 33,75 28 647 

Verkstad – del 5 202,5 171 875 

Totalt 255 217 836 

 

Fördelningen mellan elproduktion och elförbrukning över året i Brodepåns fastigheter visas i Figur 4-3, 

där elförbrukningen har beräknats som ett snitt mellan år 2014–2016. Om solceller installeras på samtliga 

potentiella takytor skulle elproduktionen täcka 20,8 procent av den årliga elförbrukningen, medan 4,8 

procent skulle täckas om installationen begränsades till 255 kWt. Vidare visar figuren att produktionen 

aldrig överstiger elförbrukningen. 

 
Figur 4-3. Fördelning av elproduktion och elförbrukning över året på Brodepån. 

4.3 Södertäljedepån 

Södertäljedepån består av en depåbyggnad med inbyggd uppställningshall, tvätthall och ett par mindre 

byggnader. En flygbild över uppställningshallen och tvätthallen visas i Figur 4-4. Tvätthallen byggdes ut år 

2014. Den nybyggda delen har ritats in i Figur 4-4. Depån har en takyta på totalt 23 080 m2 enligt bilaga 1. 

Elanvändningen på depån har i snitt varit 4,4 GWh/år mellan år 2014–2016 (WebEss Report System, 

2017b). 
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Figur 4-4. Flygbild över Södertäljedepån (uppställningshallen till vänster och tvätthallen till höger) där takytor  

markerats i rött och icke-lämpliga ytor på grund av skuggning från vegetation markerats i blått (Eniro, u.å). 

4.3.1 Takmaterial 

Precis som på Brodepån består taket på depåbyggnaden av gummiduk (Bergström, 2017), vilket innebär 

att solcellerna troligen kommer att limmas fast (Balod, 2017). Detta innebär precis som för Brodepån att 

ingen ballast kommer behövas, vilket innebär att takets bärighet inte borde utgöra något hinder, även om 

bärigheten alltid bör undersökas. Åldern på taket är omkring 9 år. Taket på den äldre delen av tvätthallen 

lades år 2009, medan taket på den nybyggda delen lades år 2014. Båda består av gummiduk (Bergström, 

2017). 

4.3.2 Placering av solceller 

För den stora takytan kan solcellerna placeras mellan lanterninerna och på lanterninerna. På 

depåbyggnaden finns 112 lanterniner, varav 103 antas vara lämpliga med hänsyn till skuggning från 

föremål på taket och omgivande vegetation. Lanterninerna har en lutning på 50 grader och är orienterade 

med en azimutvinkel på 260 grader. Takytan på varje lanternin är omkring 4,4 𝑥 3,1 m2 och består som 

taket i övrigt av gummiduk. Detta innebär att 8 solcellsmoduler skulle få plats på varje lanternin. På 103 

lanterniner ger detta en effekt på 206 kWt. 

Höjden på lanterninerna är 2,35 m, vilket innebär att solceller inte bör placeras närmare än 7,05 m (3 

gånger det skuggande föremålets höjd) från lanterninen i en sektor om ±30 grader relativt norr, enligt 

avsnitt 2.1.3. Avståndet mellan lanterninerna är omkring 9,6 m i sydöstlig riktning, vilket innebär att det 

finns ett utrymme på 2,55 m mellan lanterninerna där solceller skulle kunna installeras. Påverkan från 

skuggning bör dock undersökas noggrannare innan solceller placeras mellan lanterninerna. Om det 

däremot antas att det finns en möjlighet att solceller kan installeras mellan lanterninerna skulle det få plats 

med en rad solceller mellan varje rad lanterniner. Genom att lämna utrymmet mellan solcellerna och 

takkanten fria, och inte sätta några solceller vid lanterninerna nedanför de redan befintliga solcellerna blir 

det möjligt att komma åt samtliga solceller för service och underhåll. Varje sådan rad är 79,6 m, vilket 

innebära att det skulle få plats med 49 solcellsmoduler i varje rad. Totalt skulle 10 sådana rader kunna 

installeras, plus 3 rader med 43 solcellsmoduler i varje rad i mitten och på sidan längst mot norr där delar 

av taket skuggas. Detta motsvarar 619 solcellsmoduler och en total effekt på 154,75 kWt. Azimutvinkeln 
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för denna installation skulle vara 170 grader. Eftersom bara en rad med solpaneler får plats och intern 

skuggning därmed inte utgör något hinder kan modulerna lutas upp med en optimal vinkel, vilket enligt 

avsnitt 2.1.3 är 40 grader. 

På tvätthallen skulle solcellerna förslagsvis installeras så att de följer den sida av taket som är orienterad 

mest mot söder, det vill säga i riktning med den långsmala sidan av takytan med en azimutvinkel på 155 

grader. Om solcellsmodulerna i varje rad lutas upp 15 grader innebär detta att avståndet mellan varje rad 

måste vara 0,78 m för att intern skuggning mellan solcellsmodulerna inte ska uppstå. Varje rad tar i sin tur 

upp 0,97 m i den långsmala riktningen av byggnaden. Den längsta delen av takytan är 118 m lång och 9 m 

bred. Därmed skulle det få plats 5 solcellsmoduler i varje rad och totalt 67 rader på denna yta. Den 

nybyggda delen är dock 3,76 m högre än den långa takytan, vilket innebär att solceller inte bör placeras 

närmare än 11,28 m i en sektor om ±30 grader relativt norr från den nybyggda takdelen för att minimera 

påverkan av skuggning. På grund av detta går omkring 27 m av takytans längd bort, alltså 16 potentiella 

rader med solceller. Ytterligare en möjlig rad solceller har tagits bort på grund av skuggande föremål på 

taket. Detta innebär att 50 rader solceller skulle kunna installeras på takytan. På den utstickande delen av 

taket skulle solceller kunna installeras på takytan sydöst om det nybyggda taket, medan takytan på motsatt 

sida inte är lämplig på grund av skuggning från den nybyggda delen. Den förstnämnda ytan är 21 m lång 

och 5 m bred, varav 12 m av längden har dragits av på grund av ett antal skuggande föremål på taket. 

Därmed skulle det få plats 3 moduler i varje rad och totalt 5 rader. Takytan på den nybyggda delen är 15 𝑥 

16 m2, vilket innebär att takytan skulle rymma 9 rader med 10 solcellsmoduler i varje rad om solcellerna 

orienteras i den mest sydliga riktningen med en azimutvinkel på 155 grader. På tvätthallen skulle det 

därmed få plats 90 solceller med en effekt på 22,5 kWt på den nybyggda delen och 265 solceller med en 

effekt på 66,25 kWt på det övriga taket. 

Totalt på Södertäljedepån skulle det därmed få plats 1 443 solcellsmoduler med en effekt på 360,75 kWt på 

depåbyggnaden, medan tvätthallen har plats för 355 moduler motsvarande 88,75 kWt. Detta motsvarar en 

total solcellsyta på ungefär 2 880 m2. Tabell 4-4 visar en samanställning över potentialen på de takytor som 

presenterats ovan. 

Tabell 4-4. Sammanställning över de olika takytornas potential på Södertäljedepån. 

 Antal solceller Solcellsarea [m2] Installerad effekt [kWt] 

På lanterninerna 824 1318 206 

Mellan lanterninerna 619 990 154,75 

Tvätthallen nyaste takdelen 90 144 22,5 

Tvätthallen äldsta takdelen 265 424 66,25 

Totalt 1 798 2 876 449,5 

4.3.3 Produktion 

Den beräknade produktionen enligt PVWatts om solceller installerades på samtliga potentiella takytor på 

Södertäljedepån presenteras i Tabell 4-5. En maximal installation av 449,5 kWt enligt avsnitt 4.3.2 skulle ge 

en årlig produktion på omkring 388 215 kWh/år. Detta motsvarar en produktion på i snitt 864 kWh/kWt 

per år jämfört med 807 kWh/kWt per år enligt potentialstudien i bilaga 1. 
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Tabell 4-5. Beräknad produktion för samtliga takytor på Södertäljedepån. 

 Produktion [kWh/år] Produktion [kWh/kWt per år] 

På lanterninerna 154 058 748 

Mellan lanterninerna 153 602 993 

Tvätthallen nyaste takdelen 20 422 908 

Tvätthallen äldsta takdelen 60 133 908 

Totalt 388 215 - 

 
Om installationen begränsas till 255 kWt bör i första hand de takytor som ger högst produktion per 

installerad kWt väljas eftersom detta skulle ge en högre ekonomisk lönsamhet. Den nyaste delen av 

tvätthallen bör också väljas eftersom taket på denna del är nyare och därmed har en större chans att inte 

behöva bytas under solcellernas livslängd. Detta innebär att solpaneler bör installeras mellan lanterninerna, 

på den nyaste delen av tvätthallen och därefter på den äldsta delen av tvätthallens tak. I och med att det 

redan har installerats solpaneler på Södertäljedepån med en effekt på 32,6 kWt kan endast ytterligare 222,4 

kWt installeras för att installationen inte ska överstiga 255 kWt. Därmed skulle 154,75 kWt kunna 

installeras på takytorna mellan lanterninerna, 22,5 kWt på den nybyggda delen av tvätthallen och 45 kWt på 

den äldsta delen av taket på tvätthallen. Produktionen vid en installation begränsad till 255 kW t redovisas i 

Tabell 4-6. De redan befintliga solpanelerna har inte inkluderats i resultatet. Installationen skulle ge en årlig 

produktion på 214 869 kWh, vilket motsvarar i snitt 967 kWh/kWt per år. 

Tabell 4-6. Beräknad produktion vid installation av maximalt 255 kWt på Södertäljedepån. 

 Installerad effekt [kWt] Produktion [kWh/år] 

På lanterninerna - - 

Mellan lanterninerna 154,75 153 602 

Tvätthallen nyaste takdelen 22,5 20 422 

Tvätthallen äldsta takdelen 45 40 845 

Totalt 222,25 214 869 

  

Figur 4-5 visar elförbrukningens och elproduktionens fördelning över året. Elförbrukningen har beräknats 

som ett snitt mellan år 2014–2016. Eftersom data för produktionen från de befintliga solpanelerna endast 

finns tillgänglig per år har produktionen per månad antagits ha samma procentuella fördelning som de 

solpaneler som skulle kunna installeras mellan lanterninerna. Resultatet i Figur 4-5 visar att den el som 

produceras av solpanelerna endast skulle täcka en mindre del av elförbrukningen såväl vid en maximal 

installation som vid en installation begränsad till 255 kWt. Över hela året skulle elproduktionen från 

solpanelerna täcka omkring 5,6 procent av elförbrukningen på depån vid en 255 kW t-installation och 9,5 

procent vid en maximal installation. Därmed skulle det med största sannolikhet inte bli något överskott 

oavsett vilket installationsalternativ som väljs. 
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Figur 4-5. Fördelning av elproduktion och elförbrukning över året på Södertäljedepån. 

4.4 Teknikhus Roslags Näsby 

Teknikhuset i Roslags Näsby byggdes år 2017 och har en takyta på omkring 72 m2. Takytan har beräknats 

utifrån ritningar över byggnaden. Nedan ges förslag på hur solpaneler skulle kunna monteras på taket och 

den potentiella elproduktionen beräknas. Ett teknikhus av samma modell som det i Roslags Näsby visas i 

Figur 4-6. 

 
Figur 4-6. Teknikhus av samma modell som i Roslags Näsby (Johansson, 2017). 

4.4.1 Takmaterial 

Byggnaden har ett sadeltak med en lutning på 14 grader, som består av tegelliknande takpannor. Eftersom 

takpannorna liknar tegel skulle solcellerna förmodligen fästas på samma sätt som på ett tegeltak. Enligt en 

rapport skriven av konsultbolaget Paradisenergi (2014) fästs vanligen solpaneler med hjälp av någon form 

av takkrokar på tegel- och eternittak. Dessa skruvas fast i träribbor under taket varpå metallskenor fästs på 

den del av takkroken som sticker upp mellan takpannorna. Solpanelerna fästs i sin tur i metallskenorna 

(Paradisenergi, 2014). 
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4.4.2 Placering av solceller 

Den sida av byggnaden som är orienterad mest mot söder har en azimutvinkel på 138 grader. Lutningen 

på taket och förslagsvis även solpanelerna är 14 grader. Eftersom taket är ett sadeltak lämpar sig endast 

denna sida för installation av solceller i och med att den andra sidan har en nordlig orientering. Taket är 22 

m långt och 1,6 m brett. Det har då dragits av 25 cm från takkanten på grund av vattbräda och vindskiva 

vid kanten. Därmed skulle det få plats en rad med 22 solceller på taket om solcellerna placeras på 

långsidan. Detta motsvarar en effekt på 5,5 kWt och en total solcellsyta på 35 m2. En sammanställning 

över potentialen visas i Tabell 4-7. 

Tabell 4-7. Sammanställning över potentialen för teknikhuset vid Roslags Näsby station. 

 Antal solceller Solcellsarea [m2] Installerad effekt [kWt] 

Teknikhus 22 35 5,5 

Totalt 22 35 5,5 

4.4.3 Produktion 

Tabell 4-8 visar den beräknade produktionen för installation av solpaneler på teknikhuset vid Roslags 

Näsby station, och produktionen per installerad kWt. Med en installation på 5,5 kWt skulle produktionen 

vara 4 850 kWh/år, vilket motsvarar 882 kWh/kWt per år. 

Tabell 4-8. Beräknad produktion för teknikhuset vid Roslags Näsby station. 

 Produktion [kWh/år] Produktion [kWh/kWt per år] 

Teknikhus 4 850 882 

Totalt 4 850 882 

 

  



 

-30- 
 

5 Ekonomiska beräkningar 

För att bedöma den ekonomiska lönsamheten har livscykelkostnader (LCC) för installation av solceller, 

samt investeringens återbetalningstid beräknats. I följande avsnitt ges en beskrivning av den metod som 

använts för de ekonomiska beräkningarna, och resultatet av dessa presenteras. 

5.1 Metod 

LCC är ett verktyg som används för att beräkna de kostnader som kan uppstå från inköp till avveckling av 

en produkt, alltså kostnader som kan uppstå under produktens användningsfas till skillnad från en 

livscykelanalys (LCA) där vanligtvis även tillverkningsfasen och produktens slutfas ingår, se figur 5-1. 

Detta kan bland annat användas för att jämföra olika alternativ och välja det som är mest lönsamt sett till 

livscykelkostnaderna istället för att enbart gå på investeringskostnaden. Kostnaderna kan även inkludera 

externa effekter, alltså effekter utanför marknaden, till exempel kostnader för miljöpåverkan 

(Upphandlingsmyndigheten, 2017a).  

 

 

Figur 5-1. LCC används för att beräkna kostnader under en produkts användningsfas (Upphandlingsmyndigheten, 
2017a). 

En LCC-kalkyl kan delas in i investeringskostnader, kostnader för drift och underhåll samt övriga 

kostnader. I driftkostnader ingår bland annat energikostnader, vilka även kan redovisas som en egen 

parameter. Investeringskostnaderna inkluderar inköpspris, kostnad för leverans, installation och 

driftsättning samt omställningskostnader. Omställningskostnader kan till exempel vara kostnader för 

eventuella ombyggnationer som projektet kräver. Övriga kostnader inkluderar skatter, försäkringar, 

avgifter och avvecklingskostnad (Upphandlingsmyndigheten, 2017b).  Även externa kostnader för till 

exempel miljöpåverkan kan ingå i övriga kostnader. Livscykelkostnaden kan beräknas enligt ekvation 5-1 

(Offentliga fastigheter, u.å), där 𝐺 är grundinvesteringskostnaden, 𝐿𝐶𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖  är den totala 

energikostnaden solcellerna innebär, 𝐿𝐶𝐶𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙  är underhållskostnaden under solcellernas livslängd, 

𝐿𝐶𝐶ö𝑣𝑟𝑖𝑔𝑡 är övriga kostnader som uppstår under livscykeln och 𝑅 är restvärdet, alltså det värde 

solcellsanläggningen har efter livslängdens slut (Offentliga fastigheter, u.å). Eftersom en solcellsinstallation 

minskar behovet av att köpa in el och därmed innebär en besparing kommer 𝐿𝐶𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖  ha ett negativt 

värde. 

                𝐿𝐶𝐶 = 𝐺 + 𝐿𝐶𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 + 𝐿𝐶𝐶𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 + 𝐿𝐶𝐶ö𝑣𝑟𝑖𝑔𝑡 − 𝑅           [5-1] 

Grundinvesteringskostnaden har beräknats som investeringskostnaden minus eventuellt 

investeringsbidrag. Restvärdet har antagits vara noll. I verkligheten skulle det innebära en kostnad att 

montera ned solcellerna, men eftersom det även är möjligt att solcellernas tekniska livslängd är längre än 

den som använts i beräkningarna har värdet antagits vara noll. Vidare är 𝐿𝐶𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 , 𝐿𝐶𝐶𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙  och 

𝐿𝐶𝐶ö𝑣𝑟𝑖𝑔𝑡 nuvärdesberäknade, vilket innebär att värdet på kostnaden eller intäkten efter 𝑛 år har 

omräknats till det värde de skulle haft vid kalkylens startår. Nuvärdet beräknas enligt ekvation 5-2, där 𝐾 

är den kostnad eller intäkt som ska nuvärdesberäknas och 𝑟 är den reella kalkylräntan (Stridh, 2016). 

Eftersom Trafikförvaltningen inte är en vinstdrivande organisation har företaget inget avkastningskrav. 

Tillverkning Användning Slutfas

LCC 
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Därför kan en lägre kalkylränta användas än på många andra företag. Ett sätt att välja kalkylränta är enligt 

Sveriges Kommuner och Landsting genom att låta den motsvara organisationens genomsnittliga kostnad 

för kapital (Stjernborg et al., 2016). På Trafikförvaltningen ska enligt SLL Styrning och ekonomi (2017) en 

kalkylränta på 3,9 % användas för investeringar med en användningstid på 25 år eller mer. 

                         𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =
𝐾

(1+𝑟)𝑛                                   [5-2] 

Om all producerad el antas förbrukas i den fastighet där solcellerna installerats kan livscykelkostnaden för 

energi beräknas enligt ekvation 5-3. 𝑃𝑒𝑙,𝑛=1 är solcellernas elproduktion år 1, 𝑑 är den årliga degraderingen 

av systemets verkningsgrad, 𝑘𝑒𝑙,𝑛 är elpriset år 𝑛, 𝑘𝑒𝑙𝑐𝑒𝑟𝑡,𝑛 är priset för elcertifikat år 𝑛 och 𝑘𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡  är 

energiskatten. Den sparade energikostnaden är nuvärdesberäknad enligt ekvation 5-2 och summeras för 

samtliga år från anläggningens startår till slutet av solcellernas livslängd (𝑛𝑠𝑜𝑙𝑐𝑒𝑙𝑙).  

                        𝐿𝐶𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 = ∑
𝑃𝑒𝑙,𝑛=1∗(1−𝑑)𝑛−1∗(𝑘𝑒𝑙,𝑛+𝑘𝑒𝑙𝑐𝑒𝑟𝑡,𝑛−𝑘𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡)

(1+𝑟)𝑛

𝑛𝑠𝑜𝑙𝑐𝑒𝑙𝑙
𝑛=1            [5-3] 

Kostnaden för underhåll har beräknats enligt ekvation 5-4 där nuvärdet av den årliga underhållskostnaden 

har summerats över samtliga år under solcellsanläggningens livslängd. 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙  är den årliga 

underhållskostnaden per installerad kWt och �̇�𝑠𝑜𝑙𝑐𝑒𝑙𝑙  är den installerade effekten solceller. 

Underhållskostnaden har antagits motsvara 1 timmes arbete per 7 kWt installerad effekt, enligt avsnitt 

2.1.5.1, med en timlön på 175 SEK. 

             𝐿𝐶𝐶𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 = ∑
𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙∗�̇�𝑠𝑜𝑙𝑐𝑒𝑙𝑙

(1+𝑟)𝑛

𝑛𝑠𝑜𝑙𝑐𝑒𝑙𝑙
𝑛=1             [5-4] 

Bland de övriga kostnader som kan komma att uppstå under anläggningens livslängd ingår byte av 

växelriktare, vilket har nuvärdesberäknats enligt ekvation 5-5. 𝑘𝑣ä𝑥𝑒𝑙 är kostnaden för byte av växelriktare 

per installerad kWt och 𝑛𝑣ä𝑥𝑒𝑙 är växelriktarens livslängd. Eventuella kostnader för ansökan om bygglov 

och högre försäkringskostnader har inte inkluderats i beräkningarna. Detta eftersom bygglov inte behöver 

sökas i alla kommuner och försäkringskostnaden inte nödvändigtvis behöver bli högre för att solceller 

installeras. 

                      𝐿𝐶𝐶ö𝑣𝑟𝑖𝑔𝑡 =
𝑘𝑣ä𝑥𝑒𝑙∗�̇�𝑠𝑜𝑙𝑐𝑒𝑙𝑙

(1+𝑟)𝑛𝑣ä𝑥𝑒𝑙
                        [5-5] 

Beräkningarna är till stor del baserade på Mälardalens högskolas Investeringskalkyl för solceller (Stridh, 2016). 

Samtliga beräkningar har utförts i Excel där intäkter och utgifter har beräknats per år från startåret till det 

år då anläggningen nått slutet av dess livslängd. Återbetalningstiden kan avläsas som det år då det 

ackumulerade värdet av samtliga intäkter och utgifter får ett positivt värde.  

5.1.1 Detaljstudie 

De ekonomiska beräkningarna har genomförts både för en maximal installation där solceller installeras på 

samtliga tillämpliga takytor och för det fall då installationen är begränsad till 255 kW t. Det första fallet 

resulterar i en energiskatt på 29,2 öre/kWh för de fastigheter som har plats för mer än 255 kWt, medan en 

installation av maximalt 255 kWt per fastighet ger en energiskatt på 0,5 öre/kWh. Gummiduk är enligt 

Jaan Balod på Kraftpojkarna AB (2017) bland de dyrare materialen att montera solpaneler på, med en 

investeringskostnad på uppemot 16 000 SEK/kWt. Detta värde har därför antagits som 

investeringskostnad för både Brodepån och Södertäljedepån. Teknikhuset i Roslags Näsby har ett mer 

fördelaktigt takmaterial, och ger plats åt ungefär 5,5 kWt solceller. Ett system av den storleken resulterar i 

en investeringskostnad på omkring 12 700 SEK/kWt enligt avsnitt 2.1.5.1, vilket har antagits i 

beräkningarna. Tabell 5-1 visar en sammanställning över de parametrar och antaganden som använts för 

att beräkna livscykelkostnader och återbetalningstid. 
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Tabell 5-1. Sammanställning över parametrar som använts för att beräkna LCC och återbetalningstid. 

Parameter Värde Referens 

Investeringskostnad 16 000 SEK/kWt alt. 

12 700 SEK/kWt 

Balod, 2017 

Lindahl, 2016 

Investeringsstöd 30 %  

(maximalt 1,2 MSEK) 

Energimyndigheten, 2016c 

Underhåll (𝒌𝒖𝒏𝒅𝒆𝒓𝒉å𝒍𝒍) 25 SEK/kWt per år Antaget värde,  

Energimyndigheten, 2016b 

Elcertifikat (𝒌𝒆𝒍𝒄𝒆𝒓𝒕) 10 öre/kWh Stridh, 2016; Svensk Kraftmäkling, 2017 

Energiskatt (𝒌𝒔𝒌𝒂𝒕𝒕) 0,5 öre/kWh alt.  

29,2 öre/kWh 

Finansdepartementet, 2016 

Kalkylränta (𝒓) 3,9 % SLL Styrning och ekonomi, 2017 

Solcellernas livslängd (𝒏𝒔𝒐𝒍𝒄𝒆𝒍𝒍) 25 år Antaget värde 

Växelriktarens livslängd (𝒏𝒗ä𝒙𝒆𝒍) 15 år Energimyndigheten, 2016b 

Byte av växelriktare (𝒌𝒗ä𝒙𝒆𝒍) 940 SEK/kWt Lindahl, 2016 

Årlig degradering (𝒅) 0,2 % per år Hedström & Palmblad, 2006 

 

De parametrar och antaganden som använts för att beräkna elpriset presenteras i Tabell 5-2. Både 

Energimyndighetens och LOS Energy:s prognoser över spotprisets utveckling har använts för att beräkna 

livscykelkostnader och återbetalningstid. Det har antagits att elpriset är konstant över hela året. Moms har 

inte inkluderats eftersom Trafikförvaltningen inte betalar moms på inköpt el.  

Tabell 5-2. Sammanställning över parametrar som använts för att beräkna elpriset. 

Parameter Värde [öre/kWh] Årlig ökning Referens 

Spotpris 25  Figur 2-4 Energimyndigheten, 2016i 
LOS Energy, 2017 

Nätavgift 21  1,5 % per år Energimyndigheten, 2016g 

Elskatt 32,5  1 % per år Energimyndigheten, 2016g 

Elcertifikatsavgift 2,8  - Svensk Energi, 2016a 

Påslag av leverantör 1,06  1 % per år LOS Energy, 2017; antaget värde 

5.1.2 Installation på samtliga takytor 

Investeringskostnad, livscykelkostnader och återbetalningstid för installation på samtliga undersökta 

takytor har beräknats utifrån samma metod som beskrivits i avsnitt 5.1.1. En investeringskostnad på i snitt 

14 350 SEK/kWt har antagits, vilket är medelvärdet av de investeringskostnader som använts i 

detaljstudien. Detta eftersom både större och mindre byggnader är inkluderade i beräkningarna och 

takmaterialen inte har undersökts på varje enskild fastighet. De ekonomiska parametrarna har beräknats 

både för en maximal installation på samtliga potentiella takytor och för en installation begränsad till 255 

kWt. 
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5.2 Resultat 

Nedan presenteras resultatet av de ekonomiska beräkningarna för de objekt som undersökts i detaljstudien 

i avsnitt 4, samt en uppskattning av livscykelkostnad och återbetalningstid om solceller skulle installeras på 

samtliga takytor enligt potentialstudien i avsnitt 3.  

5.2.1 Detaljstudie 

Den totala livscykelkostnaden per installerad kWt och investeringens återbetalningstid redovisas i Tabell 

5-3 för Brodepån. Enligt resultatet blir livscykelkostnaden 2 648 SEK/kWt och återbetalningstiden 20 år 

för en installation av 255 kWt utifrån Energimyndighetens prognos för spotpris på el och 1 741 SEK/kWt 

med en återbetalningstid på 21 år enligt LOS Energy:s prognos. Att livscykelkostnaderna har ett positivt 

värde innebär att de utgör en intäkt. Om solceller installeras på samtliga potentiella takytor, vilket 

motsvarar en yta på 6 847 m2, blir livscykelkostnaden – 4 432 SEK/kWt utifrån Energimyndighetens 

prognos, vilket innebär att installationen inte skulle återbetala sig inom 25 år. Även med LOS Energy:s 

prognos överstiger återbetalningstiden 25 år, och livscykelkostnaden blir – 5 373 SEK/kWt. 

Investeringskostnaden för en maximal installation utan hänsyn tagen till eventuella investeringsstöd på 

Brodepån skulle vara 17,1 MSEK, medan kostnaden för en installation av 255 kWt skulle vara 4,1 MSEK. 

Med hänsyn tagen till investeringsstöd blir kostnaden istället 15,9 MSEK för en maximal installation och 

2,9 MSEK för en installation begränsad till 255 kWt. 

Tabell 5-3. Resultat för Brodepån i form av livscykelkostnad och återbetalningstid. 

 Energimyndighetens prognos LOS Energy:s prognos 

 LCC  Återbetalningstid LCC Återbetalningstid 

Maximal 

installation 

– 4 432 SEK/kWt > 25 år – 5 373 SEK/kWt > 25 år 

255 kWt-

installation 

2 648 SEK/kWt 20 år 1 741 SEK/kWt 21 år 

 
För Södertäljedepån uppgår livscykelkostnaden till 4 700 SEK/kWt om maximalt 255 kWt solceller 

installeras med en återbetalningstid på 17 år enligt Energimyndighetens prognos. Utifrån LOS Energy:s 

prognos blir livscykelkostnaden 3 674 SEK/kWt och återbetalningstiden 18 år. Om istället solceller 

installeras på samtliga potentiella takytor motsvarande en yta på 2 880 m2 skulle livscykelkostnaden bli  

– 3 061 SEK/kWt utifrån Energimyndighetens prognos och – 3 978 SEK/kWt enligt LOS Energy:s 

prognos med en återbetalningstid på mer än 25 år i båda fallen. Resultatet visas i Tabell 5-4. För en 

maximal installation skulle investeringskostnaden utan hänsyn till investeringsstöd uppgå till 7,2 MSEK 

jämfört med 3,6 MSEK för en installation av 222,25 kWt, vilket tillsammans med de befintliga solcellerna 

motsvarar 255 kWt. Med investeringsstöd blir kostnaderna istället 6 MSEK för en maximal installation och 

2,5 MSEK för en installation av 222,25 kWt. 

Tabell 5-4. Resultat för Södertäljedepån i form av livscykelkostnad och återbetalningstid. 

 Energimyndighetens prognos LOS Energy:s prognos 

 LCC  Återbetalningstid LCC Återbetalningstid 

Maximal 

installation 

– 3 061 SEK/kWt > 25 år – 3 978 SEK/kWt > 25 år 

255 kWt-

installation 

4 700 SEK/kWt 17 år 3 674 SEK/kWt 18 år 
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Resultatet för teknikhuset i Roslags Näsby för en installation av 5,5 kWt solceller presenteras i Tabell 5-5. 

De totala kostnaderna under solpanelernas livslängd har uppskattats till 5 531 SEK/kWt utifrån 

Energimyndighetens prognos samt 4 595 SEK/kWt enligt LOS Energy:s prognos med en 

återbetalningstid på 14 år i båda fallen. Investeringskostnaden skulle uppgå till 69 850 SEK utan 

investeringsstöd och 48 900 SEK med investeringsstöd. 

Tabell 5-5. Resultat för teknikhuset i Roslags Näsby i form av livscykelkostnad och återbetalningstid. 

 Energimyndighetens prognos LOS Energy:s prognos 

 LCC  Återbetalningstid LCC Återbetalningstid 

Maximal 

installation 

5 531 SEK/kWt 14 år 4 595 SEK/kWt 14 år 

5.2.2 Installation på samtliga takytor 

Om solceller installeras på samtliga potentiella takytor skulle detta innebära en investeringskostnad på 327 

MSEK utan hänsyn tagen till investeringsbidrag. Om istället installationen begränsas till 255 kWt per 

objekt blir investeringskostnaden 146 MSEK. Med hänsyn tagen till investeringsbidrag blir kostnaden för 

en installation på samtliga takytor 281 MSEK och 103 MSEK för en installation av maximalt 255 kWt per 

objekt. 

Livscykelkostnader och återbetalningstid för en maximal installation på samtliga potentiella takytor samt 

för en installation begränsad till 255 kWt per objekt presenteras utan hänsyn till investeringsbidrag i Tabell 

5-6. Enligt resultatet är livscykelkostnaden mellan – 2 747 och – 3 683 SEK/kWt för en maximal 

installation beroende på om beräkningarna baseras på Energimyndigheten eller LOS Energy:s prognos för 

framtida spotpris på el. För en installation begränsad till 255 kWt per objekt är istället livscykelkostnaden 

141 SEK/kWt för beräkningar baserade på Energimyndighetens prognos med en återbetalningstid på 25 

år och – 799 SEK/kWt med en återbetalningstid på över 25 år enligt LOS Energy:s prognos. 

Tabell 5-6. LCC och återbetalningstid för installation på samtliga takytor utan hänsyn till investeringsbidrag. 

 Energimyndighetens prognos LOS Energy:s prognos 

 LCC  Återbetalningstid LCC Återbetalningstid 

Maximal 

installation 

– 2 747 SEK/kWt > 25 år – 3 683 SEK/kWt > 25 år 

255 kWt-

installation 

141 SEK/kWt 25 år – 799 SEK/kWt > 25 år 

 

Tabell 5-7 visar istället livscykelkostnad och återbetalningstid med hänsyn tagen till investeringsbidrag. För 

en maximal installation varierar då livscykelkostnaden mellan – 751 och – 1 687 SEK/kWt med en 

återbetalningstid på över 25 år. Om installationen begränsas till 255 kWt per objekt har livscykelkostnaden 

beräknats till mellan 3 506 och 4 446 SEK/kWt med en återbetalningstid på 16–17 år. 

Tabell 5-7. LCC och återbetalningstid för installation på samtliga takytor med hänsyn till investeringsbidrag. 

 Energimyndighetens prognos LOS Energy:s prognos 

 LCC  Återbetalningstid LCC Återbetalningstid 

Maximal 

installation 

– 751 SEK/kWt > 25 år – 1 687 SEK/kWt > 25 år 

255 kWt-

installation 

4 446 SEK/kWt 16 år 3 506 SEK/kWt 17 år 
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I Tabell 5-8 visas livscykelkostnad och återbetalningstid för depåer och övriga takytor var för sig. För 

depåer visas resultatet både för en maximal installation och för en installation begränsad till 255 kWt per 

anläggning. I övriga takytor ingår tunnelbanans plattformstak, väderskydd, teknikhus och likriktarstationer. 

Om installationen begränsas till 255 kWt per anläggning är livscykelkostnaden och återbetalningstiden 

ungefär samma för depåer som för övriga takytor. 

Tabell 5-8. LCC och återbetalningstid för olika typer av objekt. 

 Energimyndighetens prognos LOS Energy:s prognos 

 LCC  Återbetalningstid LCC Återbetalningstid 

Depåer maximal 

installation 

– 2 189 SEK/kWt > 25 år – 3 125 SEK/kWt > 25 år 

Depåer 255 kWt-

installation 

4 506 SEK/kWt 16 år 3 562 SEK/kWt 17 år 

Övriga takytor 4 383 SEK/ kWt 16 år 3 447 SEK/ kWt 18 år 

5.3 Känslighetsanalys 

En känslighetsanalys har genomförts för att se hur återbetalningstiden påverkas av valet av kalkylränta, 

investeringskostnad per kWt, aktuell energiskatt och installerad effekt. Känslighetsanalysen är baserad på 

en total installation begränsad till 255 kWt per objekt med hänsyn tagen till investeringsstöd, samt i Figur 

5-5 även för en maximal installation. Figur 5-2 visar hur valet av kalkylränta påverkar återbetalningstiden 

för några olika prognoser över elprisets utveckling med en kalkylränta som varierar från 0 till 5 procent. 

Med en kalkylränta på 0 procent är återbetalningstiden 11–13 år, medan en kalkylränta på 5 procent ger en 

återbetalningstid på 17–22 år. Elpris lågt innebär ett elpris som för samtliga år är 20 procent lägre än LOS 

Energy:s prognos, medan elpris högt är 20 procent högre än Energimyndighetens prognos för samtliga år.  

 
Figur 5-2. Återbetalningstid beroende på val av kalkylränta för olika elpriser. 

Figur 5-3 visar istället hur återbetalningstiden påverkas av valet av investeringskostnad för kostnader 

mellan 10 000–18 000 SEK/kWt. Även här har känslighetsanalysen gjorts för fyra olika scenarion över 

elprisets utveckling. Återbetalningstiden är 10–12 år för en investeringskostnad på 10 000 SEK/kWt och 

20–25 år för en investeringskostnad på 18 000 SEK/kWt.  
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Figur 5-3. Återbetalningstid beroende på val av investeringskostnad för olika elpriser. 

Energiskatten är en parameter som varierat genom åren och som skulle kunna komma att ändras även i 

framtiden. Figur 5-4 och Figur 5-5 visar hur energiskatten påverkar återbetalningstiden för några olika 

scenarion över elprisets utveckling. I Figur 5-4 presenteras resultatet för en total installation begränsad till 

255 kWt per objekt, medan Figur 5-5 är baserad på en maximal installation på samtliga potentiella takytor. 

För en installation begränsad till 255 kWt per objekt varierar återbetalningstiden mellan 14–32 år beroende 

på energiskattens värde, medan återbetalningstiden för en maximal installation varierar mellan 19–43 år. 

 
Figur 5-4. Energiskattens inverkan på återbetalningstiden för en 255 kW-installation på samtliga takytor. 
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Figur 5-5. Energiskattens inverkan på återbetalningstiden för en maximal installation på samtliga takytor. 

Figur 5-6 visar hur återbetalningen ändras beroende på anläggningens installerade effekt när denna varierar 

mellan 100 och 1 000 kWt. Återbetalningstiden varierar då mellan 14–19 år för en installation av 100 kWt 

till 31–46 år för en installation av 1 000 kWt. Beräkningarna är gjorda för en enskild anläggning där 

produktionen per installerad kWt har antagits motsvara ett snitt av produktionen för en maximal 

installation. 

 
Figur 5-6. Återbetalningstid beroende på anläggningens effekt. 
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6 Optimal utformning av tak 

Förutom att installera solceller på ett optimalt sätt på redan befintliga byggnader är det också värdefullt att 

planera för solceller vid ny- och ombyggnationer. Att diskutera möjligheter för installation av solceller 

redan i planeringsstadiet och att ha med detta i projektets samtliga skeden kan ha en stor påverkan på hur 

väl taket i slutändan lämpar sig för en framtida solcellsinstallation. Detta gäller både planering av 

byggnaders placering för att undvika att takytor skuggas av andra byggnader eller vegetation i 

omgivningen, byggnaders orientering, takets lutning och placering av föremål på taket. Detta kapitel ger 

information angående hur framtida tak optimalt bör utformas för att möjliggöra installation av solceller på 

taket och maximera elproduktionen.  

6.1 Planera för solceller 

Redan i planeringsstadiet vid ny- eller ombyggnationer bör möjligheter och förutsättningar för solceller 

diskuteras, och mål för minsta önskade solinstrålning på takytorna kan med fördel sättas upp. Utifrån 

målen kan sedan förutsättningar för att uppnå en optimal solenergipotential tas fram i detaljplaneringen. 

Bland annat bör områden som skulle kunna skuggas av redan befintliga byggnader, vegetation och andra 

föremål identifieras för att avgöra var byggnader optimalt bör placeras och hur höga de ska vara för att 

minimera påverkan av skuggning. Däremot kan det enligt Marit Tandstad på BBH Arkitektur & Teknik 

(2017) vara svårt att välja placering och orientering av byggnader inom en depå eftersom den tillgängliga 

ytan ofta är begränsad och det är en mängd funktioner i form av bland annat uppställningshallar eller 

uppställningsramper, verkstäder, tvätthallar och eventuella spår som måste få plats på depån. Framför allt 

depåer för spårfordon innebär en lägre flexibilitet i och med att spåren inte kan placeras hur som helst. Till 

exempel placerar man oftast spåren i ungefär samma riktning som befintliga trafikspår dit spårfordonen 

ska anslutas (Tandstad, 2017). Under byggnadsprojekteringen bör optimal taklutning och en optimal 

placering av objekt på taket fastställs. Även möjligheter till dubbelfunktioner och att integrera solcellerna i 

delar av byggnaden, till exempel i solavskärmning, kan med fördel undersökas i byggnadsprojekteringen. 

Detta tillvägagångssätt föreslås i en rapport inom det så kallade SolEl-programmet skriven av Michiel van 

Noord och Johan Paradis Ärlebäck (2011). En utförligare beskrivning av några av de parametrar som 

behöver tas hänsyn till ges i avsnitt 6.1.1–6.1.6.  

6.1.1 Tillgänglig takyta 

Hur stor del av takytan som är tillgänglig att installera solceller på beror på vad som måste finnas på taket. 

Detta kan till exempel gälla fläktrum, ventilation, brandgasluckor, snörasskydd, ljusinsläpp och eventuella 

krav från kommunen angående gröna takytor. Dessutom måste taket vara åtkomligt för att utföra service 

och underhåll av solcellsanläggningen och taket i övrigt, vilket gör att ytor för detta kan behöva lämnas. 

Även om föremål på taket kan ta upp stora ytor så är det enligt arkitekten Dirk Noack (2017) möjligt att 

samordna flera av dessa med solpaneler. Det finns också mycket att vinna på att från början planera 

placeringen av dessa föremål med en eventuell framtida installation av solpaneler i åtanke. Ett exempel på 

detta är ljusinsläpp genom lanterniner. Dessa är ofta orienterade med ljusinsläpp från norr för att undvika 

direkt solinstrålning, och har därmed i många fall ett sluttande tak i söderläge, vilket möjliggör för 

installation av solceller. Det är även möjligt att samordna lanterninerna med brandgasluckor och 

gasevakuering genom öppningsbara fönster på lanterninerna, vilket i så fall frigör ytor på taket i övrigt där 

solceller skulle kunna installeras. Bland annat på bussdepån i Gubbängen har man utnyttjat detta och på så 

sätt lyckats samordna solpanelerna med övriga föremål på taket (Noack, 2017). Uppställningshallar och 

verkstäder brukar vanligtvis ha stora takytor som ofta är fria från föremål förutom eventuellt ljusinsläpp 

(Tandstad, 2017), vilket gör att dessa takytor kan lämpa sig väl för solceller. 

Fläktrum som placeras på taket kan ta upp stora ytor och bör placeras norrut på taket för att minimera 

risken för skuggning. Om takytan på fläktrummet är fritt från föremål kan även denna yta lämpa sig för 

solceller (Malmsten, 2015). Oftast placeras dock större fläktrum under taket (Tandstad, 2017). För varje 

fläktrum behövs dessutom minst två ventilationshuvar, vilka upptar minst 1 m2 takyta vardera (Noack, 
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2017). Dessa bör för att minimera skuggning placeras norrut på taket och göras så låga som möjligt 

(Malmsten, 2015). Mer om hur påverkan från skuggning kan minimeras tas upp i avsnitt 6.1.2. Vidare bör 

snörasskydd placeras nära takfoten för att maximera den yta där solceller kan placeras, och avståndet 

mellan solpanelerna och snörasskyddet bör vara minst 80 cm. Detta på grund av säkerhetsskäl vid 

installation av solcellerna och även för att solcellerna inte ska kunna lyfta snön över skyddet (Malmsten, 

2015). 

6.1.2 Skuggning 

Vid nybyggnationer bör först och främst skuggning från befintliga byggnader och vegetation undersökas. 

En tumregel är att skuggning har som störst påverkan på produktionen i en sektor om ±30 grader relativt 

norr från det skuggande objektet, och att avståndet mellan taket och det skuggande objektet bör vara 

minst 3 gånger det skuggande objektets höjd (Malmsten, 2015). Inom områden som riskerar att skuggas 

under de mest solintensiva timmarna bör i idealfallet inga takytor placeras då de inte skulle vara intressanta 

att placera solceller på. Enligt Noord och Paradis Ärlebäck (2011) inträffar de mest solintensiva timmarna 

mellan klockan 10 till 14, vilket utgår från den 1 november. Ett annat sätt att undvika skuggning är att 

anpassa höjden på byggnader utifrån höjden på skuggande objekten i omgivningen, eller att placera högre 

byggnader i skuggade områden och låga byggnader i områden som inte riskerar att skuggas av befintliga 

objekt. Alternativt skulle takytor inom det skuggade området kunna användas för att placera föremål som 

behöver vara på taket, till exempel ventilation och fläktrum (Noord & Paradis Ärlebäck, 2011). 

Om en byggnad har flera höjdnivåer bör högre delar av byggnaden placeras på takets norra sida, medan 

lägre delar bör placeras söderut för att minimera påverkan av skuggning. Detta gäller även om flera 

byggnader planeras inom ett område, till exempel på en depå. I det fallet bör lägre byggnader om möjligt 

placeras söderut på depån, medan högre byggnader placeras norrut, för att undvika att byggnaderna 

skuggar varandra (Noord & Paradis Ärlebäck, 2011). Samma resonemang gäller för ventilation och andra 

skuggande föremål som behöver placeras på taket. Dessa bör placeras på takets norra sida och samlas på 

några få ställen för att skapa sammanhållna fria ytor där solceller kan placeras. Om det är möjligt bör 

ventilationsutblås placeras på fastighetens väggar istället för på taket, och ventilationstrummorna bör göras 

så låga som möjligt för att minska den skuggande effekten (Malmsten, 2015).  

6.1.3 Orientering och lutning 

Optimalt bör en så stor del som möjligt av takytan vara orienterad och lutad mot söder, men allt mellan en 

sydvästlig till en sydöstlig orientering orsakar inga större förluster (Noord & Paradis Ärlebäck, 2011). Det 

är också möjligt att på olika sätt öka den söderorienterade takytan. Till exempel kan ett sadeltak utformas 

så att en större del av takytan orienteras mot söder än på ett symmetriskt sadeltak där bara halva takytan 

orienterats mot söder. Detta påverkar hur mycket solceller som är lämpligt att installera, och därmed också 

hur stor elproduktion som är möjlig. Tak kan också vara enkellutande, vilket ytterligare ökar takytan där 

solceller kan installeras om takytan är orienterad mot söder (Noord & Paradis Ärlebäck, 2011). Solceller 

kan även installeras på takytor med en rakt östlig eller rakt västlig orientering, men resulterar då, som 

nämnts i avsnitt 2.1.3, i en förlust på 15 procent per solcellspanel jämfört med en rakt sydligt orienterad 

takyta (Malmsten, 2015). Rekommendationer baserat på Malmsten (2015) för hur olika taktyper bör 

orienteras redovisas i Tabell 6-1. Orientering av solpanelerna har störst betydelse för takytor som har en 

lutning på över 15 grader, medan tak med en lägre lutning kan orienteras i alla väderstreck och ändå vara 

lämpade för installation av solceller. Om andelen el producerad med solceller ökar i framtiden kan det 

även vara en fördel att orientera solpanelerna i flera olika väderstreck för att få en mer utspridd 

elproduktion över dagen (Noord & Paradis Ärlebäck, 2011). Därför ska det inte nödvändigtvis ses som ett 

krav att orientera alla takytor mot söder. 
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Tabell 6-1. Rekommenderad orientering för några olika taktyper (Malmsten, 2015). 

Taktyp Rekommenderad orientering 

Platta tak En av sidorna bör orienteras mot söder för att uppnå maximal potential. 

Sadeltak En av långsidorna orienteras mot söder, alternativt kortsidan mot söder för att 

få plats med fler solceller. Varje enskild modul producerar då mindre. 

Enkellutade tak Bör orienteras mot söder. 

Motfallstak Takets kortsida orienteras mot söder för att få plats med så mycket solceller som 

möjligt. 

 
Den optimala lutningen på solpanelerna för att uppnå högsta möjliga produktion är omkring 40 grader, 

men att installera solceller på tak som lutar mer än 35 grader är komplicerat och dyrt. Därför 

rekommenderas för enklast möjliga installation en taklutning på 0–20 grader, alternativt upp till 35 grader, 

även om det senare alternativet ger en något mer komplicerad installation (Malmsten, 2015). På lutande 

tak rekommenderas solpanelerna vanligtvis att följa takets lutning, och solpaneler kan därför installeras på 

hela takytan eftersom ingen intern skuggning uppstår. På platta tak behöver solpanelerna lutas upp, vilket 

gör att färre solpaneler får plats på grund av intern skuggning (Noord & Paradis Ärlebäck, 2011). Se 

avsnitt 2.1.3 för mer information om vilka vinklar som rekommenderas för solpaneler på platta tak, och 

vilka ytbehov som gäller för upplutade solpaneler samt solpaneler som följer takets lutning.  

6.1.4 Bärighet och takmaterial 

Ytterligare en sak att ta hänsyn till för att möjliggöra installation av solceller vid ny- och ombyggnationer 

är takets bärighet. Som nämnts i avsnitt 2.1.3 innebär solceller en vikt på ungefär 12 kg/m2 om de 

installeras jäms med taket, medan upplutade system på platta tak väger omkring 7–14 kg/m2 plus vikten av 

eventuell ballast, vilken kan väga mellan 2–25 kg/m2. Viktigt att ta hänsyn till är också att det generellt sett 

inte går att skotta på eller mellan solcellerna (Malmsten, 2015), vilket innebär att taket måste ha en 

tillräcklig bärighet för att klara av både snölast och solcellernas vikt. För mer information kopplat till 

snölast, se avsnitt 2.1.3. 

Förutom takets bärighet är det också viktigt att tänka på vilket material taket består av, och att materialet 

bör ha åtminstone samma tekniska livslängd som solcellerna, alltså minst 30 år. Att demontera solcellerna 

för att utföra takunderhåll innebär extra kostnader. För solceller som installeras jäms med takets lutning 

ökar takets livslängd i och med att solcellerna skyddar taket mot yttre förhållanden, medan samma 

skyddande effekt inte uppstår för upplutade solcellssystem. Bland annat för papptak innebär detta att 

livslängden kan väntas öka från 20 till 30 år om solceller installeras på taket. Takduk har en livslängd på 

ungefär 30 år, vilken även den väntas öka om solceller som skyddar taket installeras. En vit duk gör också 

att temperaturen på taket blir lägre (Malmsten, 2015), vilket förbättrar solcellernas prestanda i och med att 

verkningsgraden sjunker när omgivningens, och därmed solcellsmodulernas, temperatur ökar enligt avsnitt 

2.1. Livslängden för plåttak varierar beroende på vilken typ av plåt som används och vad den har för 

ytbehandling, men generellt sett bör livslängden vara minst 30 år för de flesta typer av plåt med hänsyn till 

det skydd som solcellerna bidrar med. Äldre plåt kan behöva målas om efter 10–15 år medan 

aluminiumplåt har en livslängd på omkring 40 år. Plåt av stål kan ha en livslängd på 25–30 år beroende på 

ytbehandling. Slutligen har tegeltak en livslängd på omkring 30 år (Malmsten, 2015). Exempel på 

livslängden för några takmaterial redovisas i Tabell 6-2. Eftersom livslängden sällan är långt över 30 år bör 

solceller i första hand installeras på nyligen omlagda tak för att undvika att taket behöver bytas under 

solcellernas livslängd. 
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Tabell 6-2. Livslängd för några olika takmaterial (Malmsten, 2015). 

Takmaterial Livslängd [år] 

Papptak 20–30  

Takduk 30  

Plåttak 10–40  

Tegeltak > 30  

 

6.1.5 Elsystem 

Förutom själva takytan är det vissa andra aspekter som behöver inkluderas i projekteringen. Bland annat 

kan det vara bra att avsätta väggyta med plats för växelriktare och undercentral. Dessa bör placeras nära 

solcellerna för att minimera förluster och kostnader för kablar. En växelriktare upptar vanligtvis upp till 

1,5 m väggyta på bredden, men detta skiljer sig mellan olika märken. Hur många växelriktare som behövs 

beror på solcellernas installerade effekt. Utöver växelriktare måste även plats finnas för en undercentral 

som upptar en väggyta på omkring 1 m i anslutning till växelriktarna (Malmsten, 2015). Vanligtvis brukar 

det inte vara något problem att koppla elproduktionen från solcellsanläggningen till elsystemet i 

fastigheten (Balod, 2017). 

6.1.6 Byggnadsintegrerade solceller 

Ytterligare ett alternativ vid ny- och ombyggnationer är att från början integrera solceller i taket eller andra 

delar av byggnaden så som fasader och fönster. Detta kallas för byggnadsintegrerade solceller (BIPV) och 

innebär att man låter solceller ersätta ett eller flera traditionella element i en byggnad, vilket också ställer 

krav på att solcellerna måste ha samma egenskaper och möjligheter att stå emot väder och vind som den 

del av byggnaden de ersätter (Roberts & Guariento, 2009). En solcellsanläggning som installeras på en 

byggnad enbart för att producera el benämns istället som byggnadsapplicerad (BAPV). Några exempel 

som presenteras i en rapport av Noord (2010) på var solceller skulle kunna integreras är i takpannor, 

fasader och solavskärmning. Som takpanna kan solcellen antingen integreras i en vanlig takpanna eller så 

kan en solcellspanna installeras som ersätter ett antal traditionella takpannor. Det är även möjligt att 

ersätta såväl takpannor som vissa material i fasader med hela standardmoduler. För papp- och duktak 

finns det lösningar där moduler av tunnfilmssolceller klistras på pappen eller duken för att på så sätt 

integrera solcellsmoduler i taket. Dessa kan även användas på lätt böjda tak. Även på plåttak och 

plåtfasader kan tunnfilmssolceller klistras fast på ytan. I glastak och glasfasader kan solceller lamineras 

mellan två glasskivor, vilket även resulterar i en skyddande effekt mot solinstrålning eftersom solcellerna 

inte är helt genomskinliga. Vid integration i solskydd kan solceller antingen fästas på skyddet eller helt 

ersätta det traditionella skyddsmaterialet (Noord, 2010). 

6.2 Förslag på utformning av byggnader och tak 

För att maximera den potentiella takyta där solceller kan installeras bör lägre byggnader placeras söder om 

högre byggnader, till exempel på en depå. Detta illustreras i Figur 6-1. Hur mycket mer solceller som kan 

installeras beror på hur stor del av taket som skulle skuggas om det var placerat norr om det högre taket. 

Detta beror i sin tur på takens höjd i förhållande till varandra, avståndet mellan byggnaderna och takets 

totala yta på den lägre byggnaden. 
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Figur 6-1. Potentiell takyta om en lägre byggnad placerats söder (till vänster) om en högre jämfört med motsatt fall (till höger).  

I Figur 6-2 har föremål placerats på norra sidan av taket, vilket gör att fler solceller får plats, medan de i 

Figur 6-3 har placerats mitt på taket. Detta gör att skuggning från föremålen påverkar stora delar av taket, 

vilket i sin tur resulterar i en mindre yta där solceller kan installeras. Påverkan från skuggning har 

undersökts mellan klockan 10.00 och klockan 14.00 den 1 november i Stockholm. Dessutom har 

snörasskyddet placerats närmare takkanten i Figur 6-2, vilket gör att en extra rad solceller får plats jämfört 

med i Figur 6-3. Hur mycket mer solceller som kan installeras om föremål placeras på norra delen av taket 

beror på takets storlek och storleken på de föremål som placerats på taket. Exemplet i Figur 6-2 har gett 

plats åt 55 solcellsmoduler, medan det i Figur 6-3 fick plats med 14 solcellsmoduler. Den första 

utformningen ger därmed plats åt nästan fyra gånger fler moduler. 

 
Figur 6-2. Föremål på byggnaden har placerats på norra delen av taket. 
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Figur 6-3. Föremål på byggnaden har placerats mitt på taket. Påverkan av skuggning visas klockan 10.00 (till vänster) och klockan 
14.00 (till höger) den 1 november i Stockholm.  
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7 Val av affärsmodell 

I detta avsnitt presenteras möjliga affärsmodeller och deras för- och nackdelar. Till exempel om 

Trafikförvaltningen ska äga solcellsanläggningarna och bara köpa en installation av solceller, eller om 

någon annan ska äga och ansvara för underhåll av anläggningarna. Även skrivelser i Trafikförvaltningens 

strategier och riktlinjer undersöks. 

7.1 Äga solcellsanläggning 

Den lösning som troligen är vanligast är att den som vill installera solceller köper solceller och installation 

av dessa på en egenägd fastighet och sedan äger solcellsanläggningen (Nyqvist, 2014). Ägaren står för 

finansiering, att hålla koll på gällande lagar och regler, söka bygglov och andra myndighetskontakter 

(Frantzis et al., 2008). Det finns dock företag som erbjuder hjälp med att detta, till exempel Save-by-Solar 

Sweden AB som erbjuder en helhetslösning med förstudie, installation och drift av solcellsanläggningen 

(Save-by-Solar Sweden AB, 2015). Köparen betalar då en fast avgift för projektering, installation och 

driftsättning, samt en månadsavgift för driftövervakning, felavhjälpning och rapportering (Larsson, 2017). 

Kunden äger dock anläggningen, och solcellerna finansieras fullt ut av köparen. Finansiering sker antingen 

genom att köparen betalar med egna pengar eller genom att ta lån från en bank. Service och underhåll kan 

antingen köpas som en tjänst eller så skötas detta av ägaren, alternativt den som vistas i fastigheten och 

använder den producerade elen (Frantzis et al., 2008). För Trafikförvaltningen skulle service och underhåll 

av anläggningen kunna ingå i trafikutövarens uppdrag. I det fallet är det viktigt att se till att det står i 

avtalet och att det är tydligt vad som förväntas av trafikutövaren. Det är också viktigt att säkerställa att 

trafikutövaren erhåller den kunskap som krävs för att ansvara för att solcellsanläggningen sköts på rätt 

sätt. 

En fördela med att äga solcellsanläggningen är att köparen inte låser sig vid en viss försäljare på samma 

sätt som om man skulle hyra systemet, utan det är upp till ägaren att fatta alla beslut kring anläggningen 

och man har ingen bindningstid gentemot någon annan att förhålla sig till. Dessutom kan köparen i detta 

fall låta sin ordinarie driftpersonal sköta även solcellsanläggningen istället för att ytterligare en aktör ska ha 

tillträde till fastigheten. Bland affärsmodellens nackdelar kan nämnas att det är mer tidskrävande eftersom 

köparen själv måste ansvara för allt utom själva installationen. Dessutom kan köparen behöva ha kontakt 

med flera olika aktörer så som myndigheter, konsultfirmor för till exempel förstudie och undersökning av 

takytornas bärighet, om inte installatören erbjuder detta. Om man istället låter någon annan äga 

anläggningen är det vanligtvis den aktören som står för allt detta. Att äga solcellsanläggningen innebär 

även en högre risk till skillnad från att låta någon annan äga den och endast betala en förutbestämd avgift, 

till exempel en fast månadsavgift eller en avgift per förbrukad kWh. Lönsamheten kan därmed bli både 

bättre och sämre än vad man trodde från början om man väljer att äga systemet. Dessutom innebär denna 

affärsmodell en lång återbetalningstid. 

Bland annat fastighetsförvaltaren Locum har använt sig av denna affärsmodell (Millinger, 2017c). Dock är 

det Stockholms läns landsting och inte Locum som äger fastigheterna. Därmed är det Stockholms läns 

landsting som äger solcellerna medan Locum förvaltar både solcellerna och fastigheterna. Inför 

upphandlingen undersöktes även alternativa affärsmodeller, men det slutliga valet blev att äga 

anläggningen eftersom fördelarna med detta ansågs vara övervägande. Den främsta anledningen till att äga 

anläggningarna var att det ansågs mer ekonomiskt lönsamt än att till exempel hyra dem. Dessutom sågs en 

risk i att det skulle kunna uppstå svårigheter med att avgöra vems ansvar det skulle vara om någonting 

skulle hända med till exempel taken. Det skulle även kunna försvåra de ordinarie driftentreprenörernas 

arbete med ytterligare en aktör på plats (Millinger, 2017c). 

Eftersom det i Trafikförvaltningens fall är trafikutövaren som står för elkostnaden, samtidigt som att 

Trafikförvaltningen äger fastigheterna, är det viktigt att skriva ett avtal med trafikutövaren där det framgår 

hur vinsten av att en mindre mängd el behöver köpas in ska fördelas. På de solcellsanläggningar som i 

dagsläget installerats vid Gubbängens bussdepå och Södertäljedepån är det trafikutövaren som tjänar på 
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solcellsanläggningen, medan Trafikförvaltningen har stått för investeringskostnaden, vilket inte är 

ekonomiskt hållbart om ett större antal solcellsanläggningar ska installeras. Eftersom trafikutövaren endast 

skriver avtal med Trafikförvaltningen på ett par år åt gången är det naturligast att Trafikförvaltningen äger 

solcellsanläggningen och står för hela investeringskostnaden. Det finns flera alternativ för hur avtalet 

skulle kunna vara utformat. Ett alternativ är att Trafikförvaltningen och trafikoperatören delar på vinsten, 

dock inte nödvändigtvis hälften var, och att det då ingår i trafikutövarens uppdrag att förvalta 

solcellsanläggningen. Ett annat alternativ är att låta trafikutövaren betala en fast månadsavgift, eller en fast 

avgift per förbrukad kWh av den el som producerats av solcellsanläggningen. Om trafikutövaren ska 

ansvara för att underhålla solcellsanläggningen kan då månadsavgiften eller avgiften för den förbrukade 

elen vara något lägre som kompensation för det extra arbetet. Alternativt kan Trafikförvaltningen köpa in 

en tjänst av en extern part för service och underhåll av anläggningen. 

7.2 Hyra solcellsanläggning 

Ett alternativ till att äga systemet, vilket skulle kunna liknas vid att hyra det, är att låta någon annan äga det 

och ansvara för all drift och underhåll. Antingen kan detta ske genom att säljaren av systemet har 

kompetensen internt inom företaget, eller så köper säljaren i sin tur in tjänster av andra företag. I dagsläget 

finns ett företag som erbjuder en sådan lösning i Sverige enligt Lindahl (2016), nämligen Eneo Solutions 

AB. Lösningen innebär en helhetslösning där företaget sköter allt ifrån förstudie, installation, drift och 

underhåll till myndighetskontakter och att ha koll på vilka lagar och regler som gäller. Systemet övervakas 

dagligen för att säkerställa en maximal elproduktion (Eneo Solutions AB, 2016). Betalning sker antingen 

genom att köparen betalar ett förbestämt pris per levererad kWh och binder sig till att köpa all el som 

anläggningen producerar, eller genom en fast månadsavgift (Löwenhielm, 2017). I det senare fallet 

garanterar vanligtvis leverantören ett minsta antal kWh som systemet kommer att leverera. Säljaren 

ansvarar i denna lösning för all finansiering av anläggningen, vilket innebär en lägre risk för köparen. Det 

kan även vara möjligt för köparen att så småningom köpa ut anläggningen och bli ägare av 

solcellsanläggningen. Till exempel erbjuder Eneo Solutions en sådan lösning (Eneo Solutions AB, 2016).  

Fördelarna med att låta någon annan äga solcellsanläggningen är att det är mindre tidskrävande i och med 

att någon annan sköter allt jobb med förstudie, administration, drift och underhåll. Som tidigare nämnts 

innebär det också en lägre risk för köparen som från början vet vad helhetslösningen kommer att kosta, 

medan ägaren står för den ekonomiska risken. Däremot är det möjligt att det i slutändan kan visa sig vara 

både mer och mindre lönsamt jämfört med om köparen hade valt att äga solcellsanläggningen. Eftersom 

betalningen sker månadsvis eller per förbrukad kWh istället för att allt ska betalas på en gång kan denna 

affärsmodell innebära att köparen inte behöver ta några lån, vilket innebär minskade utgifter i och med att 

ingen låneränta behöver betalas. Dessutom är det möjligt att anläggningen blir lönsam direkt från start om 

besparingarna för den minskade mängden inköpt el är högre än hyresavgiften. En nackdel är att det 

innebär en låsning att låta någon annan äga anläggningen. Det kan också innebära svårigheter att ta in 

ytterligare en aktör utöver den ordinarie driftpersonalen på anläggningen för service, underhåll och tillsyn 

av solcellsanläggningen. 

Ett projekt där man valde att hyra en solcellsanläggning är i Areim och Skanskas gemensamma projekt 

Fredriksdals Kanal i Hammarby sjöstad, där bostadsrättsföreningen hyr solcellsanläggningen. Enligt Anna 

Broman på Areim (2017) undersöktes även möjligheten att äga solcellsanläggningen, men det slutgiltiga 

valet blev att hyra anläggningen. De fördelar Areim och Skanska såg med att hyra solcellsanläggningen var 

att de ekonomiska parametrarna blir mer förutsägbara, att övervakning, driftoptimering och underhåll 

ingår, samt att leverantören garanterar en minsta mängd el som anläggningen kommer att producera. 

Möjligheten att när som helst under avtalstiden köpa loss anläggningen sågs även det som en fördel 

(Broman, 2017). Även spahotellet Yasuragi har valt att hyra sin solcellsanläggning. Anledningen till att de 

valde denna affärsmodell är enligt anläggningens VD Sunniva Fallan Röd (2017) bland annat fördelarna 

med att låta någon annan ansvara för drift och underhåll för att få en optimal elproduktion. Ytterligare en 

fördel med att hyra solcellsanläggningen jämfört med att äga den är att Yasuragi på så sätt kunde slippa 

stora investeringskostnader (Fallan Röd, 2017).  
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Även i detta fall är det viktigt att inkludera vem som ska betala vad i avtalet mellan Trafikförvaltningen 

och trafikutövaren. Eftersom det i det här fallet är säljaren av systemet som äger systemet och ansvarar för 

all service och underhåll kan en lösning vara att trafikutövaren betalar hela beloppet för hyra av 

solcellsanläggningen till säljaren, alternativt betalar motsvarande belopp till Trafikförvaltningen som i sin 

tur sköter all kontakt med säljaren. Ett alternativ skulle också kunna vara att låta trafikutövaren betala ett 

något mindre belopp än vad Trafikförvaltningen betalar till säljaren eftersom det skulle kunna innebära 

mer arbete för trafikutövaren att ge säljaren av systemet tillgång till anläggningen för att utföra service och 

underhåll. 

7.3 Andra alternativ 

Det finns även andra alternativ förutom att äga eller hyra en solcellsanläggning. Till exempel skulle 

Trafikförvaltningen kunna hyra ut takytor till andra, exempelvis företag, organisationer och privatpersoner, 

som vill installera solceller men kanske inte har någon egen lämplig takyta att installera på. Den 

producerade elen kan då antingen levereras till den fastighet där solcellerna installerats, eller till elnätet för 

vidare försäljning. I det första fallet behövs en överenskommelse mellan fastighetsägaren och den som 

installerat solcellerna angående hur mycket fastighetsägaren ska betala för elen från solcellsanläggningen 

(Nyqvist, 2014). Denna lösning skulle inte innebära några utgifter för Trafikförvaltningen, utan endast 

ökade inkomster i form av den hyresavgift som tas ut för uthyrning av takytorna, samtidigt som att 

samhällsnyttan blir densamma som om Trafikförvaltningen själva skulle installera solcellerna. 

7.4 Trafikförvaltningens riktlinjer för affärer 

I Riktlinje Inköp av varor och tjänster (Löf & Plambeck, 2017) nämns både ägandeskap och leasing som 

exempel på affärsformer som Trafikförvaltningen kan använda sig av. Det framgår också i riktlinjen att 

både standardlösningar och unika lösningar kan användas. I stort ska Trafikförvaltningen enligt 

förvaltningens affärsstrategi bland annat utveckla affärer i syfte att öka intäkterna till verksamheten, och 

fokus ska ligga på att hitta effektiva lösningar utifrån vilka krav, förutsättningar, möjligheter och risker 

som finns (Normark, 2013; Löf & Plambeck, 2017). Vidare ska kostnader utvärderas utifrån ett 

livscykelperspektiv (Löf & Plambeck, 2017). Vilken typ av affärsmodell som ska användas och vem som 

ska äga en eventuellt framtida solcellsanläggning har inget direkt svar, utan det beror på ett antal 

parametrar så som projektets komplexitet, storlek och innehåll, hur marknaden ser ut och vilka risker 

projektet är förknippat med (Arntzen & Plambeck, 2017). Vid upphandling är det bland annat av stor vikt 

att det finns en marknad som är intresserad för de affärer som ska göras för att skapa konkurrens mellan 

olika anbudsgivare.  

Ett sätt att avgöra hur ansvaret ska fördelas är genom att undersöka vilka risker affären är förknippad 

med, och vilken av parterna som har bäst förutsättningar för att minimera och hantera dessa risker. Det 

kan handla om både tekniska, ekonomiska och utförandemässiga risker (Arntzen & Plambeck, 2017). För 

att minska kostnader och bidra till att risker minimeras ska därför den som har bäst förutsättningar för att 

hantera och förebygga en risk vara den som ansvarar för risken enligt Trafikförvaltningens affärsstrategi 

(Normark, 2013). I affärsstrategin står det även att det kan vara att föredra att låta någon annan äga en viss 

tillgång om denne har större möjligheter än Trafikförvaltningen att till exempel påverka livscykelkostnader 

eller har möjligheter till finansiering av projektet (Normark, 2013).  
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8 Diskussion 

Enligt resultatet har Trafikförvaltningen en god potential för att installera solceller, med totalt 160 000 m2 

potentiell takyta. Omkring 125 000 m2 av denna takyta tillhör depåer, medan resterande takyta återfinns 

bland övriga byggnader. Om solceller installerades på all denna takyta skulle produktionen kunna uppgå 

till ungefär 20 GWh/år, vilket motsvarar omkring 16,5 procent av den årliga elförbrukningen i 

Trafikförvaltningens fastigheter. Däremot visar resultatet att en total installation av solceller inte ger den 

bästa ekonomiska lönsamheten på grund av gällande skatteregler i och med att energiskatten uppgår till 

29,2 öre/kWh för de installationer där effekten överstiger 255 kWt till skillnad från 0,5 öre/kWh, och på 

grund av begränsningar för hur mycket investeringsstöd som kan tilldelas per anläggning. Ju större 

solcellsanläggningen är, desto lägre andel av investeringskostnaden täcks av investeringsstödet i och med 

att maximalt 1,2 MSEK kan tilldelas per byggnad. Om maximalt 255 kWt installeras per objekt blir den 

potentiella takytan 71 000 m2, vilket är mer än en halvering av den totala potentiella takytan. Framför allt 

är det takyta på depåer som går bort eftersom dessa har de största potentiella takytorna. Den potentiella 

takytan för depåer minskar därför med 70 procent om maximalt 255 kWt installeras per depå. Den 

potentiella produktionen för en sådan installation blir omkring 9 GWh för både depåer och övriga takytor, 

vilket även det är mer än en halvering av produktionen för en total installation. 

Det finns flera osäkerheter i beräkningen av den potentiella takytan. Bland annat är det inte säkert att de 

solkartor som använts ger ett helt tillförlitligt resultat. Både på grund av antaganden i solkartorna och för 

att de inte alltid stämmer överens med verkligheten i och med att depåernas utformning kan ha ändrats 

sedan solkartorna publicerades. Till exempel är det inte säkert att 80 procent av den potentiella takytan är 

installerbar på grund av föremål på taket, som Stockholms stads och Stockholmsregionens solkartor antar, 

och som även har antagits i den här studien. Därför skulle den verkligt potentiella takytan kunna vara båda 

högre och lägre än vad som presenteras i resultatet. Påverkan av skuggning är en annan osäkerhet. För 

depåer har skuggning uppskattats utifrån flygfoton och gatuvyer i kartor från Eniro (u.å) och Google (u.å), 

där den del av takytan som skulle kunna skuggas har uppskattats utan hänsyn till höjden på de skuggande 

objekten. Detta gör att den verkligt potentiella takytan som beräknats kan komma att vara både större och 

mindre i verkligheten. För övriga takytor i form av plattformstak, väderskydd, teknikhus och 

likriktarstationer har en installerbar takyta på 50 procent antagits med hänsyn till påverkan av skuggning 

från omgivande objekt och föremål på taket, vilket även det endast är en grov uppskattning. 

Någonting som inte har undersökts i den här studien är takens bärighet. Inför en eventuell installation bör 

därför en konstruktör eller annan kunnig person undersöka detta för att säkerställa att taken klarar av den 

extra vikt som en solcellsinstallation innebär, inklusive hänsyn till de extra snölaster som kan uppstå. Detta 

gör att den totala potentiella takytan kan vara mindre än vad som beräknats. Inte heller takens ålder, 

material och kvalitet har undersökts för varje enskild takyta. Eftersom solceller i första hand bör installeras 

på tak med en livslängd på minst 30 år för att undvika att solcellerna behöver monteras ned under sin 

livslängd för att lägga om taket kan det hända att vissa takytor inte lämpar sig för installation av solceller i 

dagsläget. Istället kan tak som är för gamla eller på gränsen till för gamla behöva läggas om innan solceller 

installeras, vilket ger en högre totalkostnad. Denna kostnad skulle uppstå så småningom oavsett, men 

frågan är om det är värt att lägga om taket tidigare än nödvändigt eller om man bör vänta med att 

installera solceller till dess att taket har nått slutet av dess livslängd och därmed måste läggas om. Det 

senare alternativet skulle kunna innebära en väntetid på flera år innan solceller kan installeras, medan det 

förstnämnda alternativet ger ökade kostnader. Å andra sidan skulle ett tidigarelagt byte av tak kunna 

betalas tillbaka i efterhand i och med att solceller i vissa typer av installationer skyddar taket och därmed 

förlänger takets livslängd. 

8.1 Detaljstudie 

I detaljstudien studerades några av de takytor som undersökts i potentialstudien närmare för att avgöra var 

solcellerna skulle kunna placeras för att uppnå högsta möjliga produktion och lönsamhet. Även 

takmaterial och kvalitet undersöktes. Teknikhuset i Roslags Näsby har ett av de mer optimala taken i och 
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med att huset är nybyggt och materialet lämpar sig väl för att installera solceller. För både Brodepån och 

Södertäljedepån är läget annorlunda i och med att större delarna av taken är omkring 8–12 år gamla, vilket 

är på gränsen till för gammalt. Därför är det inte säkert att solceller i slutändan skulle installeras innan byte 

av taken är genomfört. Däremot kan en installation av solceller förlänga livslängden på taken eftersom 

solcellerna skyddar taken från yttre påfrestningar. Detta gäller dock bara om solcellerna installeras så att de 

följer takets lutning, vilket är fallet endast på vissa delar av depåernas takytor. Dessutom är takmaterialet i 

form av gummiduk bland de dyraste att installera solceller på, vilket skulle kunna utgöra ett hinder för att 

ett beslut om att installera solceller på Brodepån och Södertäljedepån fattas, även om det enligt de 

ekonomiska beräkningarna skulle vara lönsamt för båda depåerna. 

Jämfört med potentialberäkningarna i avsnitt 3 är den potentiella takytan och motsvarande elproduktion 

lägre i detaljstudien både för Brodepån och för Södertäljedepån. För Brodepån beror detta bland annat på 

att endast två av depåns byggnader undersöktes i detaljstudien, medan samtliga byggnader undersöktes i 

potentialstudien. En annan anledning är att det inte har tagits hänsyn i potentialberäkningarna till att 

solceller som behöver lutas upp på platta tak gör att den installerbara takytan minskar på grund av intern 

skuggning. Både för en maximal installation och för en installation på 255 kWt är dock produktionen per 

installerad kWt högre i detaljstudien jämfört med i potentialstudien. Högst produktion per installerad kWt 

fås vid en maximal installation, medan ett något lägre värde fås för en installation begränsad till 255 kW t 

eftersom nyare takdelar har prioriterats framför delar med en hög produktionskapacitet. Inte heller för 

Södertäljedepån har det tagits hänsyn till att den installerbara takytan minskar för solcellssystem som lutas 

upp på platta tak. Dessutom skiljer sig antagandena om var solceller skulle kunna installeras eftersom 

takytorna inte undersöktes lika detaljerat i potentialstudien. Även för Södertäljedepån är produktionen per 

installerad kWt högre i detaljstudien jämfört med potentialstudien, varav en installation begränsad till 255 

kWt ger det högsta värdet. 

Teknikhuset i Roslags Näsby har enligt detaljstudien en takyta på 35 m2, vilket skulle kunna bidra med en 

produktion på 4 850 kWh/år enligt beräkningar i PVWatts. Detta stämmer väl överens med 

potentialberäkningarna i avsnitt 3.1.4 och 3.2.2 där den totala potentialen för samtliga teknikhus och 

likriktarstationer beräknades utifrån detaljer för teknikhuset i Roslags Näsby. Enligt dessa beräkningar 

motsvarar den beräknade potentialen en takyta på 36 m2 och en produktion på 4 540 kWh/år per 

fastighet. Därmed stämmer de antaganden som gjorts, i form av antagen solinstrålning och andel takyta 

där solceller skulle kunna installeras, väl överens med de mer detaljerade beräkningarna i PVWatts. 

Däremot betyder inte det att resultatet i potentialberäkningarna nödvändigtvis är helt tillförlitligt i och 

med att en enskild byggnad har legat till grund för att beräkna potentialen för samtliga byggnader inom 

denna kategori. 

En osäkerhet är huruvida det skulle kunna bli ett produktionsöverskott av el, vilket inte har tagits hänsyn 

till i de ekonomiska beräkningarna. Utifrån Figur 4-3 och Figur 4-5 som visar fördelningen av 

elproduktion och elförbrukning över året vid Brodepån och Södertäljedepån ser det inte troligt ut att det 

skulle bli något produktionsöverskott varken vid en maximal installation eller vid en installation begränsad 

till 255 kWt. Däremot finns uppgifter över potentiell elproduktion och elförbrukning endast att tillgå 

månadsvis, vilket innebär att produktionen momentant under vissa perioder av året skulle kunna överstiga 

fastighetens elförbrukning. För att undersöka detta skulle tillgång behövas till elproduktion och 

elförbrukning timme för timme året om. Som mest uppgår dock produktionen månadsvis till ungefär 50 

procent av elförbrukningen på Brodepån för en maximal installation, vilket innebär att det troligtvis inte 

skulle uppstå situationer då produktionen överstiger elförbrukningen. Det bör också nämnas att 

elförbrukningen gäller hela depån, medan elproduktionen endast gäller de två största byggnaderna på 

depån. Dessutom är det med dagens skatteregler och möjliga investeringsstöd inte troligt att 

Trafikförvaltningen skulle välja att installera mer än 255 kWt per anläggning. Om installationen begränsas 

till 255 kWt överstiger den månatliga produktionen aldrig mer än omkring 15 procent av elförbrukningen 

på varken Brodepån eller Södertäljedepån. För teknikhuset i Roslags Näsby har ingen information om 

fastighetens elförbrukning funnits att tillgå, vilket innebär att det finns en osäkerhet i hur mycket solceller 
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som skulle kunna installeras utan att det blir ett överskott. Det betyder att det ekonomiska resultatet kan 

vara felaktigt om en installation på 5,5 kWt gör att det blir ett överskott vid vissa tidpunkter under året 

eftersom det inte har tagits hänsyn till effekterna av försäljning av överskottsel i de ekonomiska 

beräkningarna. Om Trafikförvaltningen inte vill bli försäljare av el och därmed inte vill att det uppstår 

något produktionsöverskott kan istället den totala potentialen i verkligheten vara mindre än vad som 

beräknats i den här studien för att säkerställa att produktionen aldrig överstiger den aktuella fastighetens 

elförbrukning. 

8.2 Ekonomiska beräkningar 

Resultatet av de ekonomiska beräkningarna visar att en maximal installation på mer än 255 kWt per 

anläggning får en återbetalningstid på mer än 25 år i samtliga fall, vilket innebär att en sådan investering 

inte skulle vara ekonomiskt lönsam. Därför bör installationen begränsas till 255 kWt per anläggning 

baserat på de skatteregler och de begränsningar av investeringsstödet som gäller i nuläget. En sådan 

installation är enligt resultatet i regel lönsam förutom i det fall där det har antagits att inget 

investeringsbidrag fås för en installation på samtliga takytor utifrån LOS Energy:s prognos för framtida 

elpris. När Energimyndighetens prognos antagits blir återbetalningstiden 25 år, vilket även det är en lång 

återbetalningstid. Detta tyder på att det är av stor vikt för lönsamheten att investeringsstöd fås för samtliga 

installationer, eller åtminstone majoriteten av dessa. Om investeringsstöd fås och installationen begränsas 

till 255 kWt per anläggning blir investeringen lönsam med en återbetalningstid på 16–17 år för en total 

installation. För de olika detaljstudierna blir återbetalningstiden mellan 14–21 år, där en installation på 

teknikhuset i Roslags Näsby ger den bästa lönsamheten medan en installation på Brodepån ger sämst 

lönsamhet. Att teknikhuset i Roslags Näsby ger den bästa ekonomiska lönsamheten beror framförallt på 

att en lägre investeringskostnad har antagits eftersom takmaterialet är mer fördelaktigt jämfört med på 

Brodepån och Södertäljedepån. Att återbetalningstiden för installation på Brodepån respektive 

Södertäljedepån skiljer sig trots att samma investeringskostnad har antagits beror på att solinstrålningen 

per m2 på den installerbara takytan är högre på Södertäljedepån. Den potentiella produktionen är därmed 

högre, vilket leder till högre intäkter för energikostnader och därmed en kortare återbetalningstid. 

Även för de ekonomiska beräkningarna har en rad antaganden gjorts vad gäller bland annat framtida 

elpriser, investeringskostnader och kalkylränta. Dessa antaganden har en stor påverkan på det ekonomiska 

resultatet, vilket framgår av känslighetsanalyserna i avsnitt 5.3 där återbetalningstiden varierar mellan 10 

och 25 år beroende på vilka antaganden som görs angående kalkylräntan och investeringskostnaden. 

Längst återbetalningstid fås som väntat för scenariot med lägst elpris eftersom intäkterna i form av en 

mindre mängd inköpt el i det fallet är som lägst, medan ett högre elpris ger en högre vinst och därmed en 

kortare återbetalningstid. Om en investeringskostnad på 11 800 SEK/kWt antas, vilket var medelvärdet år 

2015 enligt avsnitt 2.1.5.1, blir återbetalningstiden 12–13 år.  

Energiskatten är en annan parameter som kan komma att ändras i framtiden. Om energiskatten för 

installationer begränsade till 255 kWt per anläggning tas bort helt blir återbetalningstiden precis som med 

en skatt på 0,5 öre/kWh 16–17 år. Med en energiskatt på 29,2 öre/kWh, vilket är det värde som gällde till 

och med den 1 juli 2017, skulle återbetalningstiden vara omkring 25 år. Om energiskatten sänks även för 

installationer som överstiger 255 kWt per objekt blir en maximal installation på samtliga potentiella takytor 

lönsam för en energiskatt på 7,5 öre/kWh utifrån LOS Energy:s prognos och 15 öre/kWh utifrån 

Energimyndighetens prognos. Med en energiskatt på 0,5 öre/kWh blir återbetalningstiden 21 respektive 

23 år utifrån Energimyndighetens och LOS Energy:s prognos. Samma återbetalningstid gäller om skatten 

tas bort helt. Att återbetalningstiden trots en lägre energiskatt blir längre för en maximal installation 

jämfört med en installation begränsad till 255 kWt per objekt visar på att det inte bara är energiskatten som 

påverkar den ekonomiska lönsamheten. Ytterligare en faktor som påverkar lönsamheten är att det möjliga 

investeringsstödet utgör en lägre andel av den totala investeringskostnaden ju större anläggningen är 

eftersom stödet är begränsat till 1,2 MSEK per byggnad. Figur 5-6 i känslighetsanalysen visar att 

återbetalningstiden varierar mellan 14–19 år för en installation av 100 kWt till 31–46 år för en installation 
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av 1 000 kWt för de olika prognoserna över elprisets utveckling. Den ökande återbetalningstiden beror på 

det begränsade investeringsstödet och den högre energiskatten för anläggningar större än 255 kW t. För att 

investeringen ska vara lönsam bör därför inte anläggningar mycket större än 255 kWt installeras utifrån 

dagens investeringsstöd och skatteregler. I beräkningarna har däremot investeringsstödet beräknats per 

depå, vilket innebär att det i verkligheten skulle kunna vara möjligt att få ett högre investeringsstöd och 

därmed uppnå en högre ekonomisk lönsamhet för en maximal installation i och med att de flesta depåer 

består av flera byggnader. Det är också viktigt med en god solinstrålning och att installationer på takytor 

med en högre solinstrålningsnivå prioriteras för att maximera lönsamheten.  

Den antagna underhållskostnaden är en annan osäker parameter, som beror på hur mycket arbete den som 

investerat i solcellerna väljer att lägga ned på underhåll. På de befintliga solcellsanläggningarna vid 

Gubbängens bussdepå och Södertäljedepån har inget underhåll skett sedan driftstart förutom tillsyn och 

årlig kontroll av produktionen, vilket gör att kostnaden för underhåll på dessa anläggningar skulle kunna 

vara lägre än vad som antagits i beräkningarna. Om systemets ägare istället väljer att satsa mer på 

underhåll, övervakning och utbildning för att bygga upp en intern kunskap ökar underhållskostnaderna. 

Även de administrativa delarna så som ansökan om investeringsstöd, försäljning av elcertifikat och att 

hålla koll på gällande lagstiftning är kostnader som kan komma att öka om Trafikförvaltningen väljer att 

satsa på solceller. Dock kan dessa kostnader bli mindre per anläggning om solceller installeras på flera 

anläggningar jämfört med ett fåtal installationer. Det finns också en osäkerhet i den framtida utvecklingen 

av elcertifikatsystemet, skatteregler och investeringsstöd, vilket kan ha både en positiv och en negativ 

inverkan på lönsamheten beroende på hur dessa parametrar utvecklas. Hänsyn har heller inte tagits till att 

elpriset varierar under dygnet och mellan olika perioder under året i och med att priset sätts timme för 

timme beroende på utbud och efterfrågan på el. Oftast är elpriset högre på vintern och lägre på 

sommaren, vilket skulle kunna resultera i en lägre lönsamhet än den som beräknats i och med att 

produktionen från solcellerna är som störst på sommaren. 

Även om en lägre energiskatt behöver betalas så innebär en installation på maximalt 255 kWt per 

anläggning att Trafikförvaltningen blir skatteskyldig för den del av den egenproducerade elen som 

Trafikförvaltningen och dess trafikutövare förbrukar. Det innebär att extra administrativt arbete kan 

komma att uppstå om mer än 255 kWt solceller installeras totalt på Trafikförvaltningens fastigheter, vilket 

skulle kunna utgöra ett hinder för ett beslut om installation av solceller. Innan ett beslut fattas bör därför 

Trafikförvaltningen ta fram en plan för hur detta administrativa arbete ska skötas och av vem. Ett 

alternativ skulle kunna vara att Trafikförvaltningens ekonomiavdelning sköter detta, alternativt att man 

köper in en tjänst och låter någon annan aktör sköta arbetet. Båda alternativen innebär extra kostnader för 

Trafikförvaltningen, vilket måste tas hänsyn till i de ekonomiska beräkningarna. 

Någonting som inte har tagits hänsyn till i de ekonomiska beräkningarna, men som kan ingå i en LCC, är 

den miljönytta en solcellsinstallation bidrar med. Eftersom Trafikförvaltningen redan i dagsläget köper in 

100 procent förnybar el skulle en installation av solceller inte bidra med att minska Trafikförvaltningens 

egen miljöpåverkan. Däremot skulle det kunna bidra med en minskad miljöpåverkan i samhället i och med 

att den förnybara el som Trafikförvaltningen köper in i dagsläget frigörs och istället kan säljas till någon 

annan. Detta förutsätter dock att produktion av förnybar el prioriteras framför andra energikällor genom 

efterfrågan från kunder eller andra incitament, även om det öppnar upp för positiva miljöeffekter i 

samhället. Den samhällsnytta som en installation av solceller innebär skulle även kunna bidra med ett 

positivt marknadsföringsvärde och göra SL mer attraktivt för dess nuvarande och potentiella kunder. 

8.3 Optimal utformning av tak 

Det finns en mängd olika saker som kan beaktas vid ny- och ombyggnationer för att maximera den takyta 

där solceller skulle kunna installeras. Framför allt har man att vinna på att redan i planeringsstadiet 

diskutera möjligheter och förutsättningar för att solceller ska kunna installeras. För en depå gäller detta 

såväl utformning av området i stort och fastigheternas orientering och placering gentemot varandra som 

utformning av fastigheternas takytor. Det kan dock vara svårt att välja hur fastigheterna ska placeras på en 
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depå i och med att ytan ofta är begränsad samtidigt som att en mängd fastigheter med olika funktioner 

måste få plats. På en depå för spårbundna fordon kan spåren i sig ytterligare begränsa hur fastigheter kan 

placeras. Även om fastigheternas placering inte alltid går att välja skulle det dock kunna vara möjligt att i 

vissa fall välja höjden på fastigheterna för att på så sätt minimera påverkan av skuggning på takytorna, så 

länge som detta inte innebär att orimligt höga fastigheter måste byggas. Takens lutning, placering av 

föremål på taken och takets bärighet är aspekter som kan vara enklare att ta hänsyn till i de flesta olika 

typer av projekt. 

Resultatet i form av förslag på hur byggnader och tak kan utformas visar att man med relativt små 

förändringar, som att placera föremål på norra sidan av taket och snörasskydd nära takkanten, kan öka den 

takyta där solceller kan installeras. Det optimalt utformade taket i Figur 6-2 ger plats åt fyra gånger fler 

solceller jämfört med fallet då taket inte utformats på ett optimalt sätt. Däremot är föremålen på taket inte 

baserade på verkliga mått, och vilka mått som är aktuella kan även variera från tak till tak, vilket gör det 

svårt att säga exakt hur mycket mer solceller som får plats om man vidtar en viss åtgärd för att maximera 

den installerbara ytan. Resultatet ska därför endast ses som ett exempel för att illustrera att det kan göra 

stor skillnad att från början planera för solceller. Utifrån bilder på de olika depåerna som visas i bilaga 1 är 

det relativt vanligt att föremål placeras mitt på takytorna. Om föremålen hade placerats norrut på taken 

istället är det möjligt att den totala potentialen hade kunnat öka. Med hur mycket är dock svårt att säga. 

8.4 Affärsmodell 

Vad gäller val av affärsmodell är det svårt att utifrån riktlinjerna säga någonting om vem som bör äga en 

framtida solcellsanläggning. Både att äga och hyra skulle kunna lämpa sig beroende på övriga 

omständigheter och krav som tas upp i Trafikförvaltningens strategier och riktlinjer. Om det visar sig 

innebära lägre livscykelkostnader att äga jämfört med att hyra en solcellsanläggning kan det alternativet 

vara att föredra, men att äga skulle även kunna innebära risker som ett företag som erbjuder uthyrning av 

solcellssystem kan vara bättre på att hantera. Både vad gäller service och underhåll av anläggningen, och 

ekonomiska risker. Vilken typ av affärsmodell som ska användas bör därför baseras på vilka risker som 

identifieras och vem som har bäst förutsättningar för att hantera dessa, vilken livscykelkostnad de olika 

affärsmodellerna innebär och hur väl inkomna anbud uppfyller Trafikförvaltningens krav. I och med att 

det är viktigt vid en upphandling att konkurrens uppstår mellan olika anbudsgivare kan detta tala emot att i 

upphandlingen endast efterfråga lösningar där solcellsanläggningen hyrs av säljaren eftersom endast ett 

fåtal företag erbjuder denna lösning i dagsläget. Istället bör upphandlingen förslagsvis vara öppen för olika 

typer av affärsmodeller.  
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9 Slutsatser 

Resultatet av studien visar att det finns en stor potential hos Trafikförvaltningen för att installera solceller, 

men att dagens skatteregler och möjliga investeringsstöd gör att det inte lönar sig att installera på all 

potentiell takyta. Installationen bör istället begränsas till 255 kWt per anläggning för att få en maximal 

lönsamhet. Detta gör att den potentiella takytan minskar till 71 000 m2 jämfört med 160 000 m2 om mer 

än 255 kWt skulle installeras på de anläggningar som har störst potentiell takyta. Den största potentialen 

finns på depåer, men om installationen begränsas till 255 kWt per anläggning är potentialen ungefär lika 

stor på depåer som på övriga takytor. I det fallet är återbetalningstiden omkring 16–17 år utifrån de 

antaganden som gjorts i studien. Den återbetalningstid som fås vid en framtida installation beror dock på 

vad kostnaden är för att installera solceller på det aktuella taket, och om investeringsstöd tilldelas. 

Lönsamheten beror också på val av kalkylränta, utvecklingen av priset på el och elcertifikat, samt på den 

framtida utvecklingen av de skatter och övriga regler som påverkar producenter av förnybar el. 

De genomförda detaljstudierna visar både för Brodepån och för Södertäljedepån att den potentiella 

takytan och elproduktionen är mindre när takytorna undersökts mer detaljerat jämfört med i 

potentialstudien. Detta skulle kunna tyda på att den verkliga potentialen är lägre än vad som beräknats i 

potentialstudien. För teknikhuset i Roslags Näsby stämmer dock beräkningarna i detaljstudien väl överens 

med vad som beräknats i potentialstudien. Lönsamheten är bäst för teknikhuset i Roslags Näsby, som har 

en återbetalningstid på 14 år. För Södertälje har en återbetalningstid på 17–18 år beräknats, medan 

Brodepån har en återbetalningstid på 20–21 år. Om mer än 255 kWt installeras per anläggning är en 

investering i solceller inte lönsam för något av objekten. 

För att förbättra förutsättningarna för att installera solceller bör möjligheter och förutsättningar för att 

installera solceller diskuteras redan i planeringsstadiet vid ny- och ombyggnationer. Bland annat gäller det 

att i den mån det är möjligt placera högre byggnader norr om lägre byggnader, att placera föremål på norra 

sidan av taket och snörasskydd nära takkanten. Även byggnaders orientering och lutning på taken är några 

saker som kan beaktas för att skapa ett så optimalt tak som möjligt. 

Vilken affärsmodell som bör väljas beror utifrån Trafikförvaltningens riktlinjer på vilken livscykelkostnad 

respektive affärsmodell innebär och vilken aktör som har bäst förutsättningar för att hantera de risker som 

en solcellsinstallation medför. Beroende på detta kan det lämpa sig såväl att äga som att hyra framtida 

solcellsanläggningar.  
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10 Framtida studier 

Detta arbete bör främst användas som ett mått på vilken potential Trafikförvaltningen har och för att 

avgöra vilka fastigheter som lämpar sig bäst för att få ut så mycket som möjligt av en framtida installation 

av solceller. Om Trafikförvaltningen väljer att gå vidare med en solcellsinstallation bör mer detaljerade 

studier göras av de aktuella takytorna, och den årliga produktionen beräknas utifrån vilken typ av solceller 

som är tänkta att användas. Dessutom bör fastigheternas elförbrukning undersökas ytterligare för att 

säkerställa att det inte blir något produktionsöverskott som måste matas ut på elnätet. Beroende på hur 

stort överskottet är kan den ekonomiska lönsamheten komma att vara lägre än vad som beräknats i den 

här studien. Även takens bärighet och kvalitet bör undersökas ytterligare innan Trafikförvaltningen går 

vidare med en installation. 

Utöver de typer av fastigheter och dess takytor som undersökts i den här studien finns ett flertal andra 

ytor där det skulle kunna vara möjligt för Trafikförvaltningen att installera solceller. Till exempel finns ett 

stort antal skärmtak vid bland annat terminaler och på vissa depåer. Förutsatt att dessa har en tillräcklig 

bärighet för att klara av solcellernas vikt är det möjligt att dessa takytor skulle kunna lämpa sig för 

installation av solceller. Även möjligheter att installera solceller på sedumtak är någonting som skulle 

kunna undersökas närmare. Det skulle också kunna vara möjligt att installera solceller på delar av 

takytorna och ha sedumtak på de ytor som blir över. Förutom takytor skulle möjligheten att installera 

solceller på bullerplank och fasader kunna undersökas. På fasader är det även möjligt att solceller skulle 

kunna installeras som en dubbelfunktion i solavskärmning på fastigheter som har det. Möjligheter att förse 

realtidsskyltar med solceller, eventuellt i kombination med batterier, är också någonting som kan 

undersökas.  

I den här studie har endast potentialen för installation av solceller undersökts, men det är möjligt att även 

energiproduktion med andra förnybara energikällor såsom geoenergi och solfångare skulle kunna lämpa 

sig inom Trafikförvaltningens verksamhet. Det är också möjligt att solceller skulle kunna kombineras med 

andra typer av energikällor där solcellerna står för elproduktion och till exempel geoenergi står för tillförsel 

av värme och kyla till fastigheten.  
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Bilaga 1 - Kartläggning av solinstrålning på depåer 

I denna bilaga ges detaljerad information relaterad till kartläggningen av potentiella takytor för 27 depåer 

för buss, pendeltåg, lokalbana och tunnelbana. Samtliga takytor på dessa depåer redovisas tillsammans 

med information om eventuell skuggande vegetation i omgivningen. Den takyta som riskerar att skuggas 

av omgivande vegetation har uppskattats utifrån flygfoton och mätts upp med hjälp av mätverktyg i 

Eniros karta (Eniro, u.å). Takytan har dragits av för respektive solinstrålningsnivå enligt solkartan. Det har 

inte tagits hänsyn till höjden på träd och annan vegetation i omgivningen eftersom detta hade krävt besök 

på varje enskild depå. Därför är den takyta som antagits kunna skuggas av vegetation inte ett exakt värde 

utan endast en grov uppskattning. Solinstrålningsnivån på den skuggade takdelen har uppskattats utifrån 

färgskalan i den solkarta som använts. Skärmtak har inte inkluderats, men kan i vissa fall vara med på 

grund av svårigheter med att avgöra vad som är skärmtak och vad som inte är det i de kartor som använts. 

De takytor som inte tagits med i beräkningarna på grund av bristfällig information eller som ansetts 

olämpliga att installera solceller på finns också redovisade.  

För takytor som har lagts till eller tagits bort har det antagits att solinstrålningen för respektive 

solinstrålningsnivå utgörs av ett snitt av solinstrålningen per m2 för övriga takytor på depån om det inte 

varit tydligt i solkartan hur solinstrålningen är på den aktuella delen av taket. I det senare fallet har 

antaganden gjorts utifrån färgskalorna i solkartan för att avgöra fördelningen mellan olika 

solinstrålningsnivåer.  

Avgränsning av fastigheter 

Nedan presenteras de fastigheter som inte inkluderats i beräkningarna. Tabell 1 visar de fastigheter som 

planeras tas ur drift eller nyligen har tagits ur drift. Dessa har inte inkluderats i potentialberäkningarna 

eftersom en solcellsinstallation på dessa skulle vara olämplig. 

Tabell 1. Lista över fastigheter som planeras tas ur drift. 

Benämning Kommentarer 

Ekerö bussdepå Planeras tas ur drift år 2020 

Hornsberg bussdepå Planeras tas ur drift år 2020 

Söderhallen bussdepå Tas ur drift år 2017 

Nynäshamn bussdepå Tas ur drift år 2017 

Bromma lokalbanedepå Ska troligtvis rivas år 2021 

 
Befintliga fastigheter som av någon annan anledning anses vara olämpliga att installera solceller på har 

sammanställts i tabell 2. 

Tabell 2. Lista över övriga fastigheter där installation av solceller inte är lämplig. 

Benämning Kommentar 

Lunda bussdepå Sedumtak på samtliga byggnader 

Gubbängen bussdepå Solceller har redan installerats på lämpliga ytor 

Ramsmora bussdepå Endast uppställning, inga fastigheter 

Vaxholm bussdepå Endast uppställning, inga fastigheter 

Åkersberga bussdepå Fastigheterna ägs ej av Trafikförvaltningen 

AGA lokalbanedepå Olämplig takkonstruktion 

Neglinge lokalbanedepå Otillräcklig bärighet samt K-märkt byggnad 
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I tabell 3 presenteras fastigheter som planeras tas i drift i framtiden. Dessa har inte tagits med i 

beräkningarna av den totala potentialen eftersom informationen om fastigheterna varit bristfällig och 

takytorna saknas i solkartorna. Däremot kan dessa fastigheter lämpa sig i och med att taken är eller 

kommer vara nylagda när fastigheterna är färdigställda. Dessutom finns en möjlighet att planera för 

solceller redan från början för de depåer som ännu inte är byggda. 

Tabell 3. Lista över framtida fastigheter. 

Benämning Kommentarer 

Enlunda bussdepå Planeras tas i drift år 2020 

Fredriksdals bussdepå Tas i drift år 2017 

Tomteboda bussdepå Planeras tas i drift år 2020 

 

Råsta bussdepå 

Råsta bussdepå består av en större och tre mindre byggnader, se figur 1. Delar av takytorna på två av de 

mindre byggnaderna ser ut att kunna skuggas av omgivande vegetation. För byggnaden längst ned i 

figuren ser träd ut att kunna skugga hela södra delen av taket. Eftersom endast norra sidan blir kvar har 

det antagits att denna byggnad saknar potential. Byggnadens area har uppmätts till 335 m2. Vad gäller 

skuggning för byggnaden till vänster har den nedre blåmarkerade delen uppmätts till 160 m2 med en 

antagen fördelning mellan olika solinstrålningsnivåer motsvarande ett snitt av taket i övrigt. Den övre 

blåmarkerade takytan motsvarande 75 m2 har antagits ha en tredjedel god och två tredjedelar medelgod 

solinstrålning. Den vita takytan till vänster i figuren har uppmätts till 180 m2 och antas ha en god 

solinstrålning på 1 000 kWh/m2 och år eftersom ingen skuggning ser ut att kunna påverka taket. Det stora 

taket till höger är något större i solkartan än på Eniro. Därför har 2 660 m2 dragits av från den totala 

takytan för detta tak, varav hälften antas ha en god och hälften en medelgod solinstrålning.  

 
Figur 1. Flygbild över Råsta bussdepå där takytor markerats i rött och icke-lämpliga ytor på grund av skuggning från 
vegetation markerats i blått, samt bild från Stockholmsregionens solkarta (Eniro, u.å; Energi & klimatrådgivningen, 
2017). 

Frihamnens bussdepå 

Frihamnens bussdepås visas i figur 2. Utseende är dock felaktigt i solkartan. Istället ser depån ut som i 

flygbilden från Eniro. Byggnaden i nedre vänstra hörnet finns med i solkartan, förutom en mindre del av 

byggnaden som saknas. Denna del har uppmätts till 160 m2 och antas ha samma procentuella fördelning 

mellan olika nivåer av solinstrålning som taket i övrigt. Den mindre takytan högst upp i flygbilden från 

Eniro har uppmätts till 200 m2. En del av takytan uppmätt till 35 m2 ser ut att kunna skuggas på grund av 

nivåskillnader på taket. Resterande takyta antas ha en god solinstrålning på 1 000 kWh/m2 och år. Ingen 

vegetation som skulle kunna skugga takytorna ser ut att förekomma i området.  
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Figur 2. Flygbild över Frihamnens bussdepå där takytor markerats i rött, samt  

bild från Stockholms stads solkarta (Eniro, u.å; Stockholms stad, 2017). 

Björknäs bussdepå 

Björknäs bussdepå består av sju byggnader, varav tre mindre byggnader saknas i solkartan enligt figur 3. 

Detta gäller byggnaden i nedre högra delen av figuren, samt två byggnader i den övre vänstra delen av 

figuren. Takytan i den nedre högra delen har uppmätts till 70 m2, men ser ut att kunna skuggas av 

närliggande träd och har därför inte antagits ha någon potential. Även ett mindre tak på 15 m2 i övre 

vänstra delen av figuren som saknas i solkartan ser ut att kunna skuggas. Det större taket i vänstra hörnet 

är uppmätt till 330 m2, varav 20 procent antas ha en god solinstrålning på 1 000 kWh/m2 per år. 

Resterande takyta antas ha en dålig solinstrålning på grund av skuggande vegetation och skuggning på 

grund av föremål och nivåskillnader på taket. Högra delen av det största taket ser även det ut att kunna 

skuggas på en yta motsvarande 620 m2, vilken antas ha samma procentuella fördelning mellan olika 

solinstrålningsnivåer som taket i övrigt. 

 
Figur 3. Flygbild över Björknäs bussdepå där takytor markerats i rött och icke-lämpliga ytor på grund av skuggning 
från vegetation markerats i blått, samt bild från Stockholmsregionens solkarta (Eniro, u.å; Energi & 
klimatrådgivningen, 2017). 

Tyresö bussdepå 

Tyresö bussdepå visas i figur 4. En del av det stora taket ser ut att kunna skuggas av närliggande träd. 

Denna del är uppmätt till 400 m2 och antas ha samma fördelningar mellan olika solinstrålningsnivåer som 

taket i övrigt.  
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Figur 4. Flygbild över Tyresö bussdepå där takytor markerats i rött och icke-lämpliga ytor på grund av skuggning 
från vegetation markerats i blått, samt bild från Stockholmsregionens solkarta (Eniro, u.å; Energi & 
klimatrådgivningen, 2017). 

Botkyrka bussdepå 

Botkyrka bussdepå visas i figur 5. Ingen skuggning från vegetation ser ut att kunna påverka takytorna. 

Delar av takytan på byggnaden längst till vänster saknas i solkartan, och den verkliga byggnaden har därför 

antagits vara dubbelt så stor som den del som finns med i solkartan med samma fördelning mellan olika 

nivåer av solinstrålning.  

 
Figur 5. Flygbild över Botkyrka bussdepå där takytor markerats i rött, samt bild från  

Botkyrka kommuns solkarta (Eniro, u.å; Botkyrka kommun, u.å). 

Handen bussdepå 

Handen bussdepå består av två större och tre mindre byggnader. Taket högst upp i figur 6 ser ut att kunna 

skuggas av träd och har därför inte antagits ha någon potential. Även delar av taket till höger i figuren 

motsvarande 160 m2 ser ut att kunna skuggas. Denna del antas utgöras av 25 m2 medelgod och 135 m2 

dålig solinstrålning utifrån färgskalan i solkartan. De små blåmarkerade takytorna mitt i figuren skulle 

kunna skuggas av parkerade bussar och har därför antagits sakna potential. 
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Figur 6. Flygbild över Handen bussdepå där takytor markerats i rött och icke-lämpliga ytor på grund av skuggning 
från vegetation markerats i blått, samt bild från Stockholmsregionens solkarta (Eniro, u.å; Energi & 
klimatrådgivningen, 2017). 

Jordbro bussdepå 

Jordbro bussdepå visas i figur 7. Huset längst till höger är ett tält, och har därför inte inkluderats i 

potentialberäkningarna. Det vänstra taket ser ut att kunna skuggas delvis på en yta motsvarande 120 m2. 

Solinstrålningen på denna takyta antas ha samma procentuella fördelning mellan olika nivåer av 

solinstrålning som taket i övrigt.  

 
Figur 7. Flygbild över Jordbro bussdepå där takytor markerats i rött och icke-lämpliga ytor på grund av skuggning 
från vegetation markerats i blått, samt bild från Stockholmsregionens solkarta (Eniro, u.å; Energi & 
klimatrådgivningen, 2017). 

Södertälje bussdepå 

Södertälje kommun har i dagsläget ingen solkarta och finns inte med i Stockholmsregionens solkarta. 

Utifrån flygbilder från Eniro, se figur 8, har det uppskattats hur stor del av takytorna som skulle kunna 

skuggas av omgivande vegetation och föremål och nivåskillnader på taket. Detta resulterade i ett 

antagande om att solceller skulle kunna installeras på en tredjedel av det stora takets yta, vilken uppmätts 

till totalt 768 m2. Den potentiella takytan har antagits ha en god solinstrålning på 1 000 kWh/m2 och år. 

Ingen av de mindre takytorna antas ha någon potential på grund av risk för skuggning. 
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Figur 8. Flygbild över Södertälje bussdepå där takytor markerats i rött och icke-lämpliga  

ytor på grund av skuggning från vegetation markerats i blått (Eniro, u.å). 

Ösmo bussdepå 

Figur 9 visar Ösmo bussdepå. Skärmtaket till vänster i figuren har inte tagits med i potentialberäkningarna 

eftersom det är osäkert om taket skulle klara av den extra lasten en solcellsinstallation skulle innebära. 

Delar av de övriga två taken ser ut att kunna skuggas av närliggande träd. För taket högst upp i figuren har 

85 m2 som riskerar att kunna skuggas uppmätts, varav hälften antas ha en medelgod och hälften dålig 

solinstrålning utifrån färgskalan i Stockholmsregionens solkarta. På taket i mitten riskerar 150 m2 att 

skuggas varav en fjärdedel antas ha en god, hälften en medelgod och en fjärdedel en dålig solinstrålning. 

 
Figur 9. Flygbild över Ösmo bussdepå där takytor markerats i rött och icke-lämpliga ytor på grund av skuggning 
från vegetation markerats i blått, samt bild från Stockholmsregionens solkarta (Eniro, u.å; Energi & 
klimatrådgivningen, 2017). 

Charlottendal bussdepå 

Charlottendal bussdepå togs i drift år 2016, men finns ännu inte med i någon av kartorna på Eniro eller 

Google Maps. Därför har ritningar använts för att uppskatta takytan på depån. Påverkan från skuggning 

har inte kunnat undersökas eftersom flygfoton över depån saknas. Endast trafikbyggnaden och 

verkstadsbyggnaden har inkluderats i potentialen på grund av osäkerheter kring utformningen av övriga 

byggnader. De övriga byggnaderna är dessutom små och skulle därför inte bidra med någon större 

potential. Totalt har trafikbyggnaden och verkstadsbyggnaden utifrån ritningar över depån uppskattats ha 

en total takyta på 5 125 m2. Av denna takyta antas 50 procent ha potential för installation av solceller på 

grund av föremål på taket och eventuellt skuggande vegetation i omgivningen. Eftersom det finns 
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lanterniner för ljusinsläpp på verkstadsbyggnaden finns en risk att den potentiella takytan blir lägre än om 

taket hade varit platt. Därför har endast 50 procent av den totala takytan antagits ha potential för solceller. 

Solinstrålningen antas vara god och motsvara 1 000 kWh/m2 och år. 

Vallentuna bussdepå 

Vallentuna bussdepå visas i figur 10. Omkring 115 m2 ut att kunna skuggas på det större taket, samt hela 

ytan på det mindre taket till höger om det större. Den blåmarkerade delen på det större taket som riskerar 

att skuggas antas ha samma procentuella fördelning mellan olika nivåer av solinstrålning som taket i övrigt. 

 
Figur 10. Flygbild över Vallentuna bussdepå där takytor markerats i rött och icke-lämpliga ytor på grund av 
skuggning från vegetation markerats i blått, samt bild från Stockholmsregionens solkarta (Eniro, u.å; Energi & 
klimatrådgivningen, 2017). 

Kallhäll bussdepå 

Kallhälls bussdepå visas i figur 11. Takytan på den mindre byggnaden till nordöst om depån och delar av 

takytan på det större taket ser ut att kunna skuggas av omgivande vegetation. På det större taket har den 

blåmarkerade takytan uppmätts till 215 m2, varav en fjärdedel antas ha en god, hälften en medelgod och en 

fjärdedel en dålig solinstrålning utifrån färgskalan på takytan i solkartan. 

 
Figur 11. Flygbild över Kallhäll bussdepå där takytor markerats i rött och icke-lämpliga ytor på grund av skuggning 
från vegetation markerats i blått, samt bild från Stockholmsregionens solkarta (Eniro, u.å; Energi & 
klimatrådgivningen, 2017). 

Märsta bussdepå 

Märsta bussdepå består av en större och två mindre byggnader, se figur 12. Delar av takytorna ser ut att 

kunna skuggas av omgivande vegetation. Detta inkluderar takytan längst ned i figuren där hela takytan 

antagits sakna potential på grund av risk för skuggning. På det stora taket har 40 m2 uppmätts som skulle 

kunna skuggas. Detta antas utgöras av en tredjedel god och två tredjedelar medelgod solinstrålning. Även 
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halva takytan på det mindre takytan högst upp till vänster i figuren ser ut att kunna skuggas. Av detta 17 

procent antagits ha en god, 12 procent en medelgod och 71 procent en dålig solinstrålning. 

 
Figur 12. Flygbild över Märsta bussdepå där takytor markerats i rött och icke-lämpliga ytor på grund av skuggning 
från vegetation markerats i blått, samt bild från Stockholmsregionens solkarta (Eniro, u.å; Energi & 
klimatrådgivningen, 2017). 

Norrtälje bussdepå 

Norrtälje bussdepå visas i figur 13. Ingen skuggning från vegetation ser ut att kunna påverka potentialen 

på depån.  

 
Figur 13. Flygbild över Norrtälje bussdepå där takytor markerats i rött, samt bild från Stockholmsregionens solkarta 
(Eniro, u.å; Energi & klimatrådgivningen, 2017). 

Täby bussdepå 

Figur 14 visar flygfoton över Täby bussdepå. Ett antal takytor på depån ser ut att kunna skuggas av 

omgivande vegetation. En byggnad saknas helt i kartan från Eniro och delvis i solkartan. Även två mindre 

byggnader och delar av den mellanstora byggnaden till höger i figuren saknas i solkartan. De mindre 

takytorna har uppmätts till 160 m2 vardera. De mindre byggnaderna som riskerar att skuggas och har 

markerats i blått i figuren har inte inkluderats i potentialen. Den mellanstora byggnaden till höger saknas i 

Eniro och takytan har därför inte kunnat mätas. Därför antas byggnaden vara dubbelt så stor som den del 

som finns med i solkartan, och med samma procentuella fördelning mellan olika nivåer av solinstrålning. 

Den skuggade delen av den större byggnaden har uppmätts till 1 250 m2 och antas ha hälften medelgod 

och hälften dålig solinstrålning utifrån färgskalan i solkartan. 
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Figur 14. Flygbild över Täby bussdepå där takytor markerats i rött och icke-lämpliga ytor på grund av skuggning från 
vegetation markerats i blått, samt bild från Stockholmsregionens solkarta (Eniro, u.å; Energi & klimatrådgivningen, 
2017). 

Bro pendeltågsdepå 

Brodepån har en total takyta på 24 461 m2. Depån visas i figur 15. Utifrån flygfotona ser skuggning från 

omgivande vegetation inte ut att vara något större problem. Två av byggnaderna som finns med i kartan 

från Eniro saknas i solkartan. En av dessa ser ut att kunna skuggas av en närliggande byggnad och har 

därför inte antagits ha någon potential. Takets area är uppmätt till 70 m2 och har lagts till i den totala 

takytan för depån. Den andra byggnaden som saknas i solkartan har antagits motsvara tre gånger storleken 

på en av de andra byggnaderna på depån med samma orientering på taket. 

 
Figur 15. Flygbild över Brodepån där takytor markerats i rött och icke-lämpliga ytor på grund av skuggning från 
vegetation markerats i blått, samt bild från Stockholmsregionens solkarta (Eniro, u.å; Energi & klimatrådgivningen, 
2017). 

Älvsjö pendeltågsdepå 

Älvsjödepån omges av träd i sydöstlig till sydvästlig riktning som kan skugga byggnaden, se figur 16. En 

del av takytan har därför dragits bort från den potentiella takytan. Den skuggade delen till höger har 

uppmätts till 2 300 m2 och den skuggade nedre delen till 1 200 m2. För den skuggade delen till höger har 

det antagits utifrån färgfördelningen på solkartan att 40 procent av takytan har en god och 50 procent en 

medelgod solinstrålning, medan den nedre skuggade ytan har antagits utgöras av 20 procent god och 70 

procent medelgod solinstrålning. 
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Figur 16. Flygbild över Älvsjödepån där takytor markerats i rött och icke-lämpliga ytor på grund av skuggning  
från vegetation markerats i blått, samt bild från Stockholms stads solkarta (Eniro, u.å; Stockholms stad, 2017). 

Södertälje pendeltågsdepå 

På Södertäljedepån har det redan installerats 300 m2 solceller, men det finns stora potentiella takytor kvar. 

Depån visas i figur 17, där de befintliga solcellerna har markerats i gult. De ytor där solceller skulle kunna 

installeras har antagits vara mellan ljusbrunnarna på taket, vilket har uppmätts till totalt 6 720 m2 och antas 

ha en god solinstrålning på 1 000 kWh/m2 och år. Till depån hör även en tvätthall, som visas i den högra 

figuren. Denna har uppmätts till 1 280 m2 som antas ha en god solinstrålning på 1 000 kWh/m2 och år. 

Skuggning från vegetation ser inte ut att vara något större problem, förutom den blåmarkerade delen på 

depån som skulle kunna skuggas. Denna del har inte inkluderats i potentialen.  

 
Figur 17. Flygbild över Södertäljedepån där takytor markerats i rött och icke-lämpliga ytor på grund av  

skuggning från vegetation markerats i blått (Eniro, u.å). 

Ulvsunda lokalbanedepå 

Taket på Ulvsundadepån består till ungefär hälften av sedumtak medan den andra hälften är vanligt tak. 

Takytan saknas i solkartan, men har uppmätts till totalt 18 750 m2, varav delen med vanligt tak 

motsvarande 9 050 m2 skulle kunna användas för att installera solceller. Ingen skuggande vegetation ser ut 

att kunna påverka denna del av taket, och det antas därför att solinstrålningen är god motsvarande 1 000 

kWh/m2 och år. Depån visas i figur 18 där den del av taket där solceller skulle kunna installeras är 

markerad i rött. 
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Figur 18. Flygbild över Ulvsunda lokalbanedepå där takytor markerats i rött (Eniro, u.å). 

Östra lokalbanedepå 

Verkstaden vid Östra lokalbanedepå visas i figur 19. Denna byggnad har enligt Stockholms stads solkarta 

störst potential av byggnaderna på depån för installation av solceller. Den mindre avlånga byggnaden i 

bilden från solkartan finns inte i verkligheten och har därför inte inkluderats i potentialen. Depån består 

även av en tvätthall som och ett antal mindre byggnader. De mindre byggnaderna ser ut att kunna skuggas 

av omgivande vegetation och har därför inte inkluderats i potentialberäkningarna. Enligt Stockholms stads 

solkarta har tvätthallen ingen potential för att installera solceller, utan solinstrålningen har klassats som 

dålig på hela takytan. 

 
Figur 19. Flygbild över verkstaden vid Östra lokalbanedepå där takytor markerats i rött  

samt bild från Stockholms stads solkarta (Eniro, u.å; Stockholms stad, 2017). 

Mörby lokalbanedepå 

Ett flygfoto över Mörbydepån visas i figur 20 tillsammans med en bild från Stockholmsregionens solkarta. 

Skuggning från omgivande vegetation ser inte ut att vara något större problem och har därför inte antagits 

ha någon påverkan på den potentiella takytan, förutom på den mindre avlånga byggnaden högt upp till 

höger som antas sakna potential på grund av risk för skuggning. 
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Figur 20. Flygbild över Mörby lokalbanedepå där takytor markerats i rött och icke-lämpliga ytor på grund av 
skuggning från vegetation markerats i blått, samt bild från Stockholmsregionens solkarta (Eniro, u.å; Energi & 
klimatrådgivningen, 2017). 

Alkärret lokalbanedepå 

Alkärrsdepån visas i figur 21. Det finns ett antal träd i anslutning till byggnaden som skulle kunna skugga 

delar av taket. Dessa ytor har uppmätts till totalt 525 m2 och antas ha samma procentuella fördelning 

mellan olika solinstrålningsnivåer som taket i övrigt. En del av byggnaden, som uppmätts till 310 m2, 

saknas i solkartan och antas även den ha samma procentuella fördelning mellan olika solinstrålningsnivåer 

som det övriga taket.  

 
Figur 21. Flygbild över Alkärret lokalbanedepå där takytor markerats i rött och icke-lämpliga ytor på grund av 
skuggning från vegetation markerats i blått, samt bild från Stockholms stads solkarta (Eniro, u.å; Stockholms stad, 
2017). 

Högdalen tunnelbanedepå 

Högdalsdepån visas i figur 22. En del av taket längst ned i figuren motsvarande 680 m2 ser ut att kunna 

skuggas av närliggande träd. Takytan antas ha en medelgod solinstrålning. Även ett mindre tak som är 

blåmarkerat i figuren ser ut at kunna skuggas och har därför inte bedömts ha någon potential. En takyta 

saknas i solkartan och antas ha samma potential som en liknande takyta i solkartan med en area på 41 m2. 

Två takytor som finns med i solkartan men inte i kartan från Eniro har inte inkluderats i potentialen. 
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Figur 22. Flygbild över Högdalsdepån där takytor markerats i rött och icke-lämpliga ytor på grund av skuggning från 
vegetation markerats i blått, samt bild från Stockholms stads solkarta (Eniro, u.å; Stockholms stad, 2017). 

Vällingby tunnelbanedepå 

För Vällingbydepån skiljer sig takytorna i flygfotot från Eniro och takytorna i Stockholms stads solkarta 

något, se figur 23. En takyta saknas och den nedanför det stora taket skiljer sig någon mellan kartorna. Det 

har dock antagits för den senare av dessa att potentialen enligt solkartan stämmer. En mindre del av detta 

tak skulle kunna skuggas av träd i närheten av byggnaden, och en yta motsvarande 310 m2 med en antagen 

god solinstrålning har därför inte inkluderats i potentialen. Takytan som saknas har uppmätts till 565 m2 

och antas utgöras av lika delar god, medelgod och dålig solinstrålning. Eventuellt kan delar av byggnaden 

skuggas av andra byggnader i närheten. Detta är anledningen till att en viss del av byggnaden antas ha dålig 

solinstrålning trotts att instrålningen på depån i övrigt skulle vara god. 

 
Figur 23. Flygbild över Vällingbydepån där takytor markerats i rött och icke-lämpliga ytor på grund av skuggning 
från vegetation markerats i blått, samt bild från Stockholms stads solkarta (Eniro, u.å; Stockholms stad, 2017). 

Nyboda tunnelbanedepå 

I figur 24 visas en flygbild över Nybodadepån tillsammans med en bild från Stockholms stads solkarta. 

Stora delar av depån kommer troligen skuggas av Essingeleden som går ovanför. Ingen hänsyn till detta 

har tagits i solkartan, och de ytor som antas kunna skuggas har därför mätts upp med hjälp av Eniros 

mätverktyg. Den totala ytan som riskerar att skuggas motsvarar 2 230 m2 och antas ha samma procentuella 

fördelning mellan de olika solinstrålningsnivåerna som den övriga takytan på respektive tak. En byggnad 

finns med i solkartan men inte på Eniro och har därför inte räknats med i potentialen. Byggnaden längst 

upp till höger skiljer sig mellan kartorna och antas i verkligheten vara fyra gånger större än den som finns 

med i solkartan. 
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Figur 24. Flygbild över Nybodadepån där takytor markerats i rött och icke-lämpliga ytor på grund av skuggning från 
vegetation markerats i blått, samt bild från Stockholms stads solkarta (Eniro, u.å; Stockholms stad, 2017). 

Hammarby tunnelbanedepå 

Hammarbydepån visas i figur 25. Det stora taket till vänster i figuren kan komma att skuggas av 

närliggande träd på en yta motsvarande 955 m2. Utifrån färgskalan i solkartan har fördelningen mellan 

olika solinstrålningsnivåer för dessa ytor uppskattats. För den blå ytan längst till höger i flygfotot antas 

solinstrålningen utgöras av hälften god och hälften medelgod solinstrålning, medan den blå ytan längst till 

vänster har antagits ha en god solinstrålning. De blå ytorna i mitten har antagits ha hälften medelgod och 

hälften dålig solinstrålning. 

 
Figur 25. Flygbild över Hammarbydepån där takytor markerats i rött och icke-lämpliga  
ytor på grund av skuggning från vegetation markerats i blått, samt bild från Stockholms  

stads solkarta (Google, u.å; Stockholms stad, 2017). 

Rissne tunnelbanedepå 

Rissnedepån består av en större och en mindre byggnad, se figur 26. Det har antagits att hela det mindre 

blåmarkerade taket i figuren kan skuggas av närliggande träd och att delar av det större taket motsvarande 

660 m2 riskerar att skuggas. Den skuggade delen av taket antas utgöras av två tredjedelar medelgod och en 

tredjedel dålig solinstrålning, utifrån färgskalan från Stockholmsregionens solkarta. En del av det större 

taket, uppmätt till 350 m2, saknas i solkartan och har därför lagts till i potentialberäkningarna. Denna del 

antas ha en fjärdedel god, hälften medelgod och en fjärdedel dålig solinstrålning. 
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Figur 26. Flygbild över Rissnedepån där takytor markerats i rött och icke-lämpliga ytor på grund av skuggning från 
vegetation markerats i blått, samt bild från Stockholmsregionens solkarta (Eniro, u.å; Energi & klimatrådgivningen, 
2017). 

Sammanställning över depåernas potential 

I tabell 4 presenteras den potentiella takytan med god och medelgod solinstrålning på respektive depå. 

Tabell 5 visar den totala solinstrålningen fördelat på god, medelgod och total solinstrålning över de 

potentiella takytorna, medan tabell 6 visar motsvarande möjliga elproduktion. 

Tabell 4. Uppskattad takyta fördelat på två nivåer av solinstrålning på samtliga depåer. 

 Takyta med god 
solinstrålning 

(> 1000 kWh/m2 per år) 
[m2] 

Takyta med medelgod 
solinstrålning 

(950–1000 kWh/m2 per år) 
[m2] 

Total takyta 
[m2] 

Bussdepåer    

Råsta 1 715 1 285 7 381 

Frihamnens 253 411 1 770 

Björknäs 2 468 406 4 717 

Tyresö 1 413 757 3 176 

Botkyrka 1 290 1 966 4 271 

Handen 784 520 3 066 

Jordbro 194 188 865 

Södertälje 768 - 3 225 

Ösmo 208 440 1 341 

Charlottendal 2 050 - 5 125 

Vallentuna 195 182 917 

Kallhäll 42 324 1 467 

Märsta 319 529 2 050 

Norrtälje 332 632 2 083 

Täby 904 1 187 7 476 

Pendeltågsdepåer    

Bro 5 227 6 938 24 461 

Älvsjö 3 174  2 467 11 766 
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 Takyta med god 
solinstrålning 

(> 1000 kWh/m2 per år) 
[m2] 

Takyta med medelgod 
solinstrålning 

(950–1000 kWh/m2 per år) 
[m2] 

Total takyta 
[m2] 

Södertälje 6 400 - 23 080 

Lokalbanedepåer    

Ulvsunda 7 240 - 18 750 

Östra 33 717 2 242 

Mörby 1 136 1 144 6 982 

Alkärret 526 723 2 955 

Tunnelbanedepåer    

Högdalen 6 946 7 184 20 941 

Vällingby 10 576 4 001 19 356 

Nyboda 1 114 11 765 31 089 

Hammarby 10 482 13 593 33 572 

Rissne 362 1 078 5 603 

Totalt 66 149 58 435 268 456 

 
Tabell 5. Årlig solinstrålning för de potentiella takytorna på samtliga depåer. 

 God solinstrålning 
(> 1000 kWh/m2 per år) 

[kWh/år] 

Medelgod solinstrålning 
(950–1000 kWh/m2 per år) 

[kWh/år] 

Total potentiell 
solinstrålning 

[kWh/år] 

Bussdepåer    

Råsta 1 781 759 1 252 475 3 034 234 

Frihamnens 257 838 404 759 662 597 

Björknäs 2 510 227 402 556 2 912 783 

Tyresö 1 446 708 754 526 2 201 234 

Botkyrka 1 308 480 1 930 720 3 239 200 

Handen 816 063 507 480 1 323 543 

Jordbro 207 625 182 530 390 155 

Södertälje 768 000 - 768 000 

Ösmo 218 924 430 713 649 637 

Charlottendal 2 050 000 - 2 050 000 

Vallentuna 200 975 177 332 378 307 

Kallhäll 43 555 314 822 358 377 

Märsta 327 852 516 834 844 686 

Norrtälje 342 917 616 563 959 480 

Täby 946 056 1 158 917 2 104 973 
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 God solinstrålning 
(> 1000 kWh/m2 per år) 

[kWh/år] 

Medelgod solinstrålning 
(950–1000 kWh/m2 per år) 

[kWh/år] 

Total potentiell 
solinstrålning 

[kWh/år] 

Pendeltågsdepåer    

Bro 5 448 132 6 788 500 12 236 632 

Älvsjö 3 196 348 2 435 640 5 631 988 

Södertälje 6 400 000 - 6 400 000 

Lokalbanedepåer    

Ulvsunda 7 240 000 - 7 240 000 

Östra 33 056 701 389 734 445 

Mörby 1 175 875 1 111 813 2 287 688 

Alkärret 544 623 715 460 1 260 083 

Tunnelbanedepåer    

Högdalen 6 973 042 7 144 901 14 117 943 

Vällingby 10 650 874 3 958 966 14 609 840 

Nyboda 1 126 624 11 546 548 12 673 172 

Hammarby 10 528 962 13 515 232 24 044 194 

Rissne 376 481 1 047 429 1 423 910 

Totalt 66 920 995 57 616 104 124 537 098 

 
Tabell 6. Årlig elproduktion för de potentiella takytorna på samtliga depåer. 

 Takyta med god 
solinstrålning 

(> 1000 kWh/m2 per år) 
[kWh/år] 

Takyta med medelgod 
solinstrålning 

(950–1000 kWh/m2 per år) 
[kWh/år] 

Total 
potentiell 

elproduktion 
[kWh/år] 

Bussdepåer    

Råsta 224 557 157 851 382 408 

Frihamnens 32 496 51 012 83 508 

Björknäs 316 367 50 735 367 102 

Tyresö 182 331 95 094 277 425 

Botkyrka 164 909 243 331 408 240 

Handen 102 849 63 958 166 807 

Jordbro 26 167 23 005 49 172 

Södertälje 96 792 - 96 792 

Ösmo 27 591 54 283 81 874 

Charlottendal 258 364 - 268 364 

Vallentuna 25 329 22 349 47 678 

Kallhäll 5 489 39 677 45 166 
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 Takyta med god 
solinstrålning 

(> 1000 kWh/m2 per år) 
[kWh/år] 

Takyta med medelgod 
solinstrålning 

(950–1000 kWh/m2 per år) 
[kWh/år] 

Total 
potentiell 

elproduktion 
[kWh/år] 

Märsta 41 320 65 137 106 457 

Norrtälje 43 128 77 706 120 834 

Täby 119 233 146 060 265 293 

Pendeltågsdepåer    

Bro 686 635 855 564 1 542 199 

Älvsjö 402 840 306 967 709 807 

Södertälje 806 600 - 806 600 

Lokalbanedepåer    

Ulvsunda 912 467 - 912 467 

Östra 4 166 88 397 92 563 

Mörby 148 197 140 123 288 320 

Alkärret 68 640 90 170 158 810 

Tunnelbanedepåer    

Högdalen 878 822 900 481 1 779 303 

Vällingby 1 342 344 498 954 1 841 298 

Nyboda 141 990 1 455 227 1 597 217 

Hammarby 1 326 979 1 703 342 3 030 321 

Rissne 47 448 132 009 179 457 

Totalt 8 434 141 7 261 433 15 695 573 
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