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Sammanfattning 

Det här examensarbetet genomfördes i samarbete mellan KTH och Fortum Värme. Studien 

undersöker hur mycket elektricitet som Fortum Värme skulle kunna garantera leverans för på 

årsbasis (primakraft), utöver kraftvärmens bidrag, genom att utnyttja fjärrvärmeföretagets 

existerande värmepumpar och ackumulatortankar om en storskalig installation (hundratals MW) 

av solceller skulle ske i Stockholms Stad. Dessutom så inkluderar studien en analys av lönsamheten 

för de allmännyttiga bostadsföretagen, med låga avkastningskrav, att investera i takmonterade 

solceller. 

Beräkningar på lastförskjutning av 100% och 30% timupplöst solproduktionsdata från 100, 150 

och 200 MWt solceller i kombination med Fortums existerande anläggningar och en extra 

ackumulatortank har genomförts i MATLAB. Produktionskostnaden av solel och lönsamheten att 

investera i solcellsanläggningar har också gjorts i MATLAB. 

Resultaten visar att tillsammans med kraftvärme, kan i ett teoretiskt scenario 100% av solelen 

frigöra 34(14) 39(19) och 44(24) MW primakraft (solcellernas bidrag inom parentes), och ett 

verkligt scenario 30% av solelen kan frigöra 25(5), 26(6) och 28(8) MW primakraft. Det är svårt att 

göra ett generellt utlåtande huruvida solcellsanläggningar är lönsamma för de allmännyttiga 

bostadsföretagen eller ej, då varje installation är unik. Med en kalkylränta på 5%, krävs 

investeringsstödet för att uppnå lönsamhet. En hög rörlig nätkostnad och en hög andel 

självkonsumtion har stark inverkan på lönsamheten.  

Primakraften från de antagna solcellssystemen skulle utifrån studiens resultat tillsammans med 

kraftvärme i ett realistiskt scenario kunna bidra med 1.6%(0.3%) till 1.8%(0.5%) av effekten som 

det regionala elnätsföretaget abonnerar till Stockholms Stad. De presumtiva intäkterna som 

primakraft skulle kunna uppgå till motsvarar 0.01-0.04 SEK/kWh solel. Oavsett om primakraft 

görs eller ej, så kan Fortum Värme fortfarande tjäna på en ökad användning av solceller i 

Stockholmsområdet om det drar ned elpriset.  

  



   
 

Abstract 

This Master thesis project was carried out in collaboration with KTH and Fortum Heat. The study 

investigates how much electricity Fortum Heat could guarantee supply of on a yearly basis (primary 

power), beyond the contribution from CHP (Combined Heat and Power), by utilizing the heat 

pumps and storage water heaters of the existing district heating production plants if a large scale 

installation (hundreds of MW) of PV (Photovoltaic) systems would occur in the City of Stockholm. 

Furthermore, the study includes an analysis of the profitability for public housing, with low 

discount rates, to invest in roof mounted PV systems. 

Calculations on displacements of 100% and 30% of hour resolution electricity production from 

100, 150 and 200 MWp PV in combination with the current plants of Fortum with an additional 

storage water heater have been carried out in MATLAB. The production cost of solar electricity 

and the profitability of investing in PV systems have also been realized in MATLAB. 

Results show that together with CHP, 100% of the electricity can extricate 34(14), 39(19) and 

44(24) MW primary power (contribution from PV in brackets) in a theoretical scenario, and 30% 

of the electricity can extricate 25(5), 26(6) and 28(8) MW primary power in a more realistic scenario. 

It is difficult to make a generic statement on whether PV systems are profitable for public housing 

or not, as every installation is unique. With a 5% discount rate, the investment subsidy is necessary 

for profitability. A high variable grid tariff and a high rate of self-consumption have a strong 

positive impact on profitability. 

The primary power from the presumed PV systems could according to the results of the study 

together with CHP contribute with 1.6%(0.3%) to 1.8%(0.5%) of the power that the regional grid 

network company subscribes to the City of Stockholm. The presumptive income from primary 

power could amount to an equivalent of 0.01-0.04 SEK/kWh solar electricity. Nevertheless, 

regardless of making primary power, Fortum Heat can still gain from an increased use of PV around 

Stockholm if it decreases the price of electricity.
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1 INTRODUKTION 

Antropogena utsläpp av växthusgaser är år 2016 på den högsta nivån någonsin. Utan åtgärder 

riskerar medeltemperaturen på jorden öka med över 3⁰C till 2100 (United Nations, 2016).  I 

december 2015 skapades det första internationella klimatavtalet med 195 deltagande länder på 

COP21 i Paris, där en överenskommelse gjordes om att åta åtgärder för att hålla 

temperaturökningen väl under 2⁰C med sikte mot 1.5⁰C, jämfört med förindustriella nivåer (United 

Nations, 2016).  

Sveriges slutliga energianvändning uppgick år 2014 till 368 TWh. Av detta utgjordes 22.0% av 

biomassa, 4.0% av kol, 25.0% av olja, 1.6% av naturgas, 13.3% av värme, 32.6% av el och 1.4% 

övrigt (Energimyndigheten, 2015). Hållbarhet står högt på den svenska regeringens agenda, och 

målsättningarna är att Sverige ska bli en av världens första fossilfria välfärdsländer. Regeringen har 

satt som mål att 50% av energin ska vara förnybar år 2020 (Regeringen, 2016). 

Inom elsektorn kom år 2013 cirka 41% av elen från vattenkraft, 43% från kärnkraft, 10% från 

kraftvärmeverk  och 7% från vindkraft. Produktionskapaciteten uppgick 2014 totalt till 40 GW och 

utgjordes av 40.5% vattenkraft, 23.8% kärnkraft, 4.3% kondenskraft, 9.3% kraftvärme, 3.5% 

industrikraftvärme, 4% gasturbiner, 13.5% vindkraft och 0.2% solkraft (Energimyndigheten, 2015). 

En strategi för att nå hållbarhetsmålen är elcertifikatsystemet, vilket innebär att 30 TWh el från sol, 

vind och biomassa ska produceras år 2020 (Regeringen, 2016). Integrering av förnybar energi i 

Sverige har till stor del inneburit en ökad mängd intermittent vindkraft. År 2016 fanns en installerad 

kapacitet på 5.8 GW, och år 2015 producerades drygt 16 TWh eller 10% av Sveriges totala 

elproduktion från vindkraft (Energimyndigheten, 2016). 

Vattenkraft är en kraftkälla som länge har varit en viktig del i svensk elproduktion, då den är 

planerbar och kan anpassas efter säsongsvariationer, men även kan regleras efter variationer på 

kortare tidsskalor (Svensk Energi, 2016). En ökad andel vind- och solkraft i det svenska 

kraftsystemet bidrar med energi, men medför också flertalet utmaningar. Dessa inkluderar bland 

annat den begränsade styrbarheten, osäkerheter i väderprognoser längre än några timmar innan 

drift samt brist på svängmassa. Scenarion med mycket variabel produktion samt låg konsumtion 

respektive lite variabel produktion och hög konsumtion kan bli svåra att hantera. Det finns i 

dagsläget många tekniska lösningar, men problematiken grundar sig i otydlig politik och bristande 

ekonomiska incitament att genomföra dessa (Lennart Söder, 2014). Regeringen har tillsatt en 

energikommission som vid årsskiftet 2016/17 ska redovisa sina förslag på energipolitikens riktning 

bortom 2025 (Regeringen, 2015). I juni 2016 avtalades en energiöverenskommelse mellan 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna om Sveriges 

långsiktiga energipolitik. Där tydliggjordes behovet på att ändra fokus från att bara inriktas mot 

levererad energi till att också säkerställa att tillräckligt med effekt finns (Energiöverenskommelsen, 

2016).   

Fossilfritt Sverige är ett initiativ som skapades för att synliggöra hur olika aktörer i Sverige jobbar 

för att minska sina utsläpp (Regeringen, 2016). Genom deklarationen bekräftar aktörer att de ser 

fördelar med att vara en förebild i arbetet med att minska utsläpp av växthusgaser, att de arbetar 

konkret med detta i sin egen verksamhet och att de uppmuntrar motsvarande parter på andra håll 

i välrden att ansluta sig (Regeringen, 2015) (NAZCA, 2016). Med bakgrund till FNs klimatmål, 

skapade Stockholms Stad år 2014 en färdplan till hur staden ska vara fossilbränslefri senast år 2050. 

I färdplanen har det antagits att befolkningen ökar med 40% och energibehovet likaså (Stockholms 
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Stad, 2014). De har också registrerat sina åtaganden i NAZCAs databas. Även Fortum Värme 

stöder initiativet Fossilfritt Sverige och har också registrerat åtaganden i FNs databas, bland annat 

att minska CO2 utsläpp och att endast använda förnybar och återvunnen energi år 2030 

(Regeringen, 2015) (NAZCA, 2016).  

Elnätet i Stockholm är anslutet till stamnätet som sköts av Svenska Kraftnät. Om Stockholm nyttjar 

mer elkraft från norra Sverige, krävs transmission, vilket i sin tur innebär kostnader att bygga fler 

kablar, samt elförluster (Svenska Kraftnät, 2015). Mer lokal elproduktion i Stockholm kan därför 

efterfrågas i framtiden när Stockholms energibehov ökar, och i kombination med hållbarhetsmålen 

kan det ge upphov till nya lösningar och affärsmodeller.  

I slutet av 2014 fanns 80 MWt installerad kapacitet solceller i Sverige (Lindahl, 2014). De senaste 

åren har priset på solpaneler minskat kraftigt. Mellan 2008 och 2012 sjönk det med nästan 80%, 

delvis på grund av effektivare tillverkningsprocesser. Likt andra teknologier följer priserna på 

solceller en inlärningskurva, vilket i detta fall har inneburit en prisminskning på 20% för varje 

fördubbling i ackumulerad producerad volym (Eero Vartiainen, 2015).  

Fortum Värme vill driva sin verksamhet tillsammans med sina kunder och skapa hållbara lösningar 

för Stockholms Stad, med mål att fasa ut den fossila bränsleanvändningen senast år 2030 (Fortum, 

2016) (Fortum, 2016). Fortum-koncernens strategi är bland annat att skapa nya affärslösningar och 

att växa inom sol- och vindkraft (Fortum, 2016).  

Kraftvärme är en viktig verksamhet för Fortum Värme, och för Stockholms elförsörjning. Dess 

produktion varierar linjärt, omvänt proportionellt mot utetemperaturen när den understiger 17⁰C. 

Under sommarmånaderna är det i princip endast tappvärmebehovet som efterfrågas, och detta gör 

att kraftvärmens elproduktion över året är U-formad. Det är i princip elproduktionen under 

sommarmånaderna som dimensionerar hur mycket eleffekt som Fortum kan garantera att leverera 

över året (Dahlberg, 2015). Detta definieras som den mängd effekt som Fortum kan primagöra på 

årsbasis.  

Solinstrålningen i Stockholmsområdet är över året snarklik norra Tysklands, men i Sverige strålar 

större andel av energin in under sommarmånaderna. Elproduktion från solceller i Stockholm skulle 

därför eventuellt kunna komplementera Fortum Värmes elproduktion från kraftvärme. Om det 

finns ekonomisk och teknisk potential för detta så skulle Fortum kunna samarbeta med sina 

befintliga fjärrvärmekunder från större fastighetsbolag med stora tillgängliga takytor för att skapa 

mer prima el i Stockholmsområdet och eventuellt lösa den framtida effektbristen i 

Stockholmsområdet.  

1.1 Frågeställningar  

 Hur mycket eleffekt (MW) kan Fortum Värme primagöra på årsbasis, genom att 

komplettera befintlig elproduktion från kraftvärme med solceller på Stockholms Stads 

fastigheter? 

 Är solceller lönsamma för allmännyttiga fastighetsbolag, eller krävs det extra intäkter? Vad 

påverkar lönsamheten?  

1.2 Avgränsningar 

Figur 1-1 visar systemgränserna för arbetet. Studien utgår från de två frågeställningarna ovan, och 

undersöker den tekniska potentialen att primagöra mer el, samt ekonomin för fastigheter att 
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investera i solceller. Det görs inga beräkningar på hur Fortum Värmes interna ekonomi för detta 

se ut.  

 

 

Figur 1-1 Arbetets systemgränser. Studien innefattar 1. Ekonomi, fastighetsägare och 3. Teknik, primagöra el. 

Vid beräkning av hur mycket el som kan primagöras används historiska timadata mellan 2013 och 

2015 för kraftvärmeproduktion från Värtaverket, Högdalenverket och Hässelbyverket. Ingen 

hänsyn har tagits till hur det nya kraftvärmeverket KVV8 kommer ändra produktionen.  

Uppskalad timupplöst data mellan 2013 och 2015 från Fortums anläggning i Glava Energy Center 

har använts för att beräkna hur mycket solel som kan primagöras.  

I denna studie definieras primakraft som eleffekt som garanteras vara tillgänglig dygnet runt, alla 

dagar på året. 

1.3 Rapportens struktur 

Rapporten består av fyra huvudsakliga kapitel som ligger till grund för studien. Kapitel två beskriver 

en litteraturstudie som gjorts. Kapitel tre och fyra är indelade i en metod- och resultatdel. Kapitel 

fem, utgår i från resultaten i kapitel tre och fyra och väver in dem med effektfrågan i Stockholm, 

och hur solceller kan implementeras i Stockholm. Kapitel sex och sju presenterar diskussion 

respektive slutsats.  
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2 BAKGRUND 

I detta kapitel presenteras en litteraturstudie. Den behandlar solenergi, elmarknader, utmaningar 

med det svenska kraftsystemet, elnätet och Fortum Värme. 

2.1 Solenergi 

Här presenteras globala och lokala trender rörande solenergi, regelverk kring solceller i Sverige, 

samt Fortums satsningar på solenergi. 

2.1.1 Trender globalt och i Sverige 

Den totala mängden installerad kapacitet solceller i världen, uppgick i slutet av år 2015 till 256 GWt 

(Munsell, 2016). Den årliga ökningen av installerad mängd solceller har visat en exponentiell ökning 

de senaste åren, se Figur 2-1 (REN21, 2015). Samtidigt minskar kostnaderna både för att producera 

solpanelerna, samt systemets investeringskostnad (Munsell, 2016). Den viktade kostnaden per 

producerad elektricitet, LCOE (Levelized Cost of Electricity), har också sjunkit världen över och 

väntas minska ytterligare.  

 

Figur 2-1 Global mängd installerad kapacitet solceller 2004-2015 [GWt]. Källa: (REN21, 2015), (Munsell, 
2016). 

I Sverige sker installationstakten på en annan skala, i slutet av 2014 fanns 80 MWt installerad 

kapacitet, se Figur 2-2. Innan 2008 var de flesta systemen ej anslutna till nätet, men därefter har 

den största ökningen skett för nätanslutna system. Samtidigt har också priserna minskat drastiskt, 

och för stora, takmonterade, nätanslutna kommersiella system har priserna sjunkit från cirka 70000 

SEK/kWt till 13000 SEK/kWt mellan 2008 och 2014 (Lindahl, 2014). I Stockholmsområdet 

beräknades LCOE år 2014 till mellan 0.74 och 1.3 SEK/kWh för stora takmonterade kommersiella 

system med en kalkylränta på 2-6%. Denna kostnad väntas sjunka till mellan 0.47 och 0.79 

SEK/kWh år 2030 (Eero Vartiainen, 2015). 
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Figur 2-2 Installerad kapcitet enligt sektor [MWt], 2004-2014. Källa: (Lindahl, 2014). 

2.1.2 Regelverk i Sverige 

Vid installation av solceller i Sverige finns det en rad styrmedel och regler som behöver beaktas. 

Relevanta styrmedel är bland annat ROT-avdrag, investeringsstöd, skattereduktion, elcertifikat och 

ursprungsgarantier. Dessa diskuteras mer i 4.2. Övrigt regelverk som innefattar solceller är 

energiskatt, momsplikt och bygglov. Tabell 2-1 visar vilka system som omfattas av dessa 

(Energimyndigheten, 2016). 

Tabell 2-1 Befintliga styrmedel för olika producentkategorier inom solelområdet. Källa: (Energimyndigheten, 
2016). 

Styrmedel Privatperson 

(<100 A, 68 kW) 

Övriga* 

(<100 A, 68 kW) 

Alla 

(>100A, 68 kW) 

Undantag energiskatt Ja Ja Ja, upp till 255 kW 

Skattereduktion Ja Ja Nej 

Elcertifikatsystemet Ja Ja Ja 

Ursprungsgarantier Ja Ja Ja 

Investeringsstöd Ja** Ja Ja 

ROT-avdrag Ja** Nej Nej 

*BRF, företag och offentlig sektor. ** Investeringsstöd och ROT kan ej kombineras. 

Energiskatt 

All förbrukning av el ska enligt ellagen beskattas. Mindre anläggningar som används för egen 

konsumtion har däremot av administrativa skäl varit skattebefriad. Denna nivå har för solceller 

tidigare uppgått till 100 kWt. Detta kommer från och med 1 juli 2016 ändras, då all el som 

produceras i en anläggning som är större än 255 kWt och konsumeras direkt i en och samma 

fastighet blir skattepliktig. Den givna effektgränsen gäller per organisationsnummer. Denna 

utformning av effektgränsen anses påverka större fastighetsbolag samt kommuner och landsting. 
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Svenska Bostäder har som exempel ett flertal anläggningar som är mindre än 255 kWt, men 

tillsammans uppgår deras effekt till 589 kWt. 

Dessutom förloras skattefriheten när ett koncessionspliktigt nät används, vilket innebär att 

egenförbrukning av el som förflyttas mellan fastigheter måste beskattas. Detta anses också utgöra 

ett hinder. Generellt finns ett starkt önskemål från fastighetsägare att kunna förflytta elproduktion 

skattefritt mellan olika fastigheter inom ett fastighetsbestånd (Energimyndigheten, 2016).  

Moms 

Moms tas ut av all försäljning som sker av beskattningsbara personer, och innefattar därför dem 

som säljer el från en solcellsanläggning. Solelproducenter måste därför momsregistrera sig. Detta 

utgör ett administrativt hinder för privatpersoner som annars ej betalar moms (Energimyndigheten, 

2016).  

Utmaningar för flerbostadsägare att investera i solceller 

Beställarnätverket BeBo, ett nätverk av fastighetsägare i Sverige, kom i en förstudie fram till att inga 

tekniska hinder föreligger för en ökad installationstakt. Däremot finns en bristande kunskapsnivå 

hos byggherrar och konsulter. Det krävs ökat samarbete mellan arkitekter, energikonsulter, 

byggherrar och solcellsinstallatörer då varje fastighet är unik (Energimyndigheten, 2016).  

2.1.3 Fortum och solceller 

Solkraft är en ny teknologi, och Fortum vill bredda sin kunskap inom detta område. Därför 

genomförs både små- och storskaliga projekt, från mikroproduktion på hustak till byggnation av 

större anläggningar. I Sverige erbjuder Fortum i dagsläget små solcellspaket till sina kunder i Sverige 

och Finland. Fortum är delägare i en av de större solcellsparkerna i Sverige, Glava Energy Center i 

Värmland.  

Fortum har köpt upp en 5 MWt solcellspark i Rajasthan i Indien och var med och  byggde upp en 

10 MWt park i Madhya Pradesh som öppnades 2016. I februari 2016 vann Fortum en auktion om 

att få bygga 70 MW solcellspark till en fast inmatningstariff under 25 års tid (Bjöörn, 2016). Senare, 

i april 2016 vann företaget ytterligare ett anbud om att bygga en nätansluten 100 MWt park i 

Karnataka, Indien. Projektet erhåller en fast inmatningstariff under 25 års tid. Enligt Fortum 

Indiens verkställande direktör, Sanjay Aggarwal, ska 1800 till 3700 miljarder kronor allokeras på 

solkraftsprojekt i Indien (Fortum, 2016) (Fortum, 2016). 

2.2 Elmarknader 

Nedan ges en generell beskrivning av principerna för olika typer av elmarknader, både 

energimarknader och kapacitetsmarknader. Därefter skildras hur den svenska elmarknaden är 

uppbyggd.  

2.2.1 Elmarknaders taxonomi 

I så kallade energimarknader (energy-only) är kraftslag med låg marginalkostnad beroende av att 

annan bränsledriven produktion håller priserna uppe. Annars krävs fler intäktsströmmar än från 

endast energi (Klomp, 2016).  

ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators), är ett organ som bildades inom EU 

när tredje energi-paketet lanserades 2009. Syftet är att främja samarbetet mellan 

energimyndigheterna i unionen. I en rapport från 2013 beskrivsfarhågor från många 

medlemsländer om att ökad andel intermittent el från förnybara källor riskerar att orsaka 
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kapacitetsbrist i framtiden. Som respons på detta har kapacitetsmarknader “CRM” (Capacity 

Remuneration Mechanisms) introducerats på flera håll som ett sätt att skapa mer stimuli för att 

investera i kapacitet än vad energimarknader gör. Dock kan dessa mekanismer orsaka höga 

kostnader som i slutändan betalas av konsumenterna. De kan också skapa problematik för elhandel 

med närliggande länder (ACER, 2013). 

Energimarknad 

I en ren energimarknad är tanken att det under de flesta timmar finns mer produktionskapacitet 

tillgängligt än vad som används. Kapital- och marginalkostnader ska täckas helt och hållet av 

marknadspriser på el, och ingen typ av kapacitetsbetalning existerar. Några få timmar om året 

däremot händer det att topplast överstiger mängden tillgänglig kapacitet. Under dessa timmar stiger 

elpriset rejält, och når “Value of lost Load” (värdet av förlorad produktion), vilket kan vara tiotals 

kronor per kWh. Ofta finns det ett politiskt ingripande för att förhindra dessa höga priser (ACER, 

2013).  

Kapacitetsmarknadsmekanismer 

Det finns flera olika typer av kapacitetsmekanismer, men huvudsakligen delar man in dem i 

volymsbaserade eller prisbaserade mekanismer. De volymsbaserade delas sedan in i huruvida de är 

riktade eller marknadsbaserade. Figur 2-3 visar en schematisk bild över taxonomin (ACER, 2013).  

 

Figur 2-3 Kapacitetsbetalningsmekanismers taxonomi. Källa: (ACER, 2013). 

Strategisk reserv 

Viss kapacitet sätts åt sidan i reserv för att försäkra elproduktion vid extrema tillfällen. Ofta är det 

systemoperatören som bestämmer vilken mängd kapacitet som behövs, upphandlar och avropar 

reserven. Konsumenterna står för kostnaderna (ACER, 2013).  

Kapacitetsobligation 

En decentraliserad strategi, där storkonsumenter måste införskaffa långtids-obligationer, vilka är 

länkade till deras prognostiserade framtida förbrukning. Ofta ska en högre andel kontrakteras, för 

att erhålla en säkerhetsmarginal, vilken också bestäms av en tredje part. De som äger obligationerna 

kan fullfölja sitt åtagande genom att bygga egen kapacitet, eller att köpa kapacitetscertifikat av 
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producenter. Kontrakterad kapacitet måste produceras vid avropning, annars utfärdas en 

straffavgift (ACER, 2013). 

Kapacitetsauktion 

En centraliserad strategi, i vilken den totala nödvändiga kapaciteten bestäms flera år i förväg och 

upphandlas genom en auktion av en tredje part. Priset bestäms på auktionen, och erhålls av alla 

som lyckades på denna. Kostnaderna läggs på leverantörerna, vilka i sin tur för kostnaden vidare 

till slutkonsumenterna (ACER, 2013).  

Tillförlitlighetsoptioner 

Liknar köpoptioner, där de kontrakterade producenterna, vanligtvis elproducenter, måste betala 

skillnaden mellan marknadens spotpris och ett förutbestämt lösenpris (strike-price). Optionen 

utnyttjas de gånger då skillnaden är positiv. Som kompensation erhåller de en fast avgift, vilket 

garanterar en jämnare intäktsström. Höga marknadspriser och risken att missa inkomst ger 

incitament för producenten att ha sin anläggning redo. Innehavaren av en tillförlitlighetsoption 

nyttjar optionen när marknadspriset når samma nivå som lösenpriset, eftersom beloppet som 

överstiger lösenpriset sker betalas tillbaka genom tillförlitlighetsoptionen. Tanken är att stora 

konsumenter och producenter ska inneha en viss mängd optioner, som reflekterar deras 

prognostiserade förbrukning respektive produktion (ACER, 2013). 

Kapacitetsbetalning 

Producenter erhåller ett fast pris för tillgänglig kapacitet som bestäms av en tredje part. Den totala 

mängden tillgänglig kapacitet bestäms av antalet aktörer som sedan deltar i marknaden. Det finns 

flertalet variationer på kapacitetsbetalningar, vilka skiljer sig bland annat genom olika typer av 

kapacitet, hur lämpligheten att leverera kapacitet bestäms, hur långt in i framtiden de bestäms, hur 

nivån på tillräcklig kapacitet bestäms, hur tillgängligheten dokumenteras och certifieras, hur 

betalningen görs, samt interaktionen med energimarknader (ACER, 2013).  

2.2.2 Sveriges elmarknad 

I Sverige var elmarknaden fram till 1996 reglerad, och priset på el bestämdes utifrån statens 

avkastningskrav på Vattenfall. Syftet med avregleringen var att effektivisera produktionen och 

leveransen ytterligare genom att erbjuda konsumenterna möjligheten av själv välja elleverantör. I 

samband med det integrerades den svenska elmarknaden med den norska genom Nord Pool 

(Runar Brännlund, 2012). Nord Pool är en marknadsplats där el handlas mellan 380 företag från 

20 olika länder i den nordiska och baltiska regionen samt i Storbritannien. Det ägs av de nordiska 

och baltiska systemoperatörerna. År 2015 omsattes 489 TWh (Nord Pool, 2016).  

 Nord Pool 

Day-ahead (elspot) marknad 

De baltiska och nordiska länderna deltar i den så kallade day-ahead elspot handeln (dagen före). 

Storbritannien har en separat day-ahead marknad som kallas N2EX day-ahead. Alla bud 

presenteras som MW per timme. På day-ahead marknaden är timorden, det vill säga att specificera 

mängden kraft per timme, populärast. Dessutom kan man göra en blockorder specificerat på volym 

och pris, där köparen antingen vid leveranstidpunkt står inför valet allt eller inget. Dessutom kan 

en flexibel order göras, vilket i praktiken innebär att företag med elintensiv industri kan få betalt för 

att dra ned på förbrukningen. Klockan tolv avslutas budgivningen, och en aggregerad efterfråge- 

och utbudskurva för varje leveranstimme skapas. Tillsammans bestämmer de systempriset för 
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vardera timme nästkommande dag, se Figur 2-4 För att hantera eventuella 

transmissionsbegränsningar så justeras systempriset senare till areaspecifika priser (Nord Pool, 

2016).  

 

Figur 2-4 Nord Pools systempris. Källa: (Nord Pool, 2016). 

Intraday (elbas) marknad  

Intraday handeln (samma dag) innefattar samma länder som day-ahead och utöver det även 

Tyskland. Principen gäller att lägsta säljpris och hösta köp-pris får prioritet. Marknaden är öppen 

dygnet runt årets alla dagar och erbjuder företagen att göra en sista förfining i kraftbalansen med 

hjälp av 15- 30- och 60 minuters-produkter samt blockprodukter. Majoriteten av elhandeln sker på 

day-ahead-markanden, med intraday tänkt som ett komplement för incidenter som kan påverka 

kraftbalansen, exempelvis ett kärnkraftverk som tas ur drift, eller vindkraftsprognoser som slår fel. 

14.00 publiceras kapacitet som finns tillgänglig på intraday, och handel sker konstant fram till en 

timme före leverans (Nord Pool, 2016).   

Financial/forwards market 

Finansiella kontrakt används för att hantera risker. I Norden handlas kontrakten på Nasdaq 

Commodities. Kontrakten har en tidshorisont på upp till sex år, och hanterar kontrakt på dags-, 

vecko-, månads-, kvartals- och årsbasis. Ingen fysisk elektricitet levereras (Nord Pool, 2016). 

 Svenska kraftnät 

Svenska kraftnät är en myndighet som ansvarar för stamnätets funktion, kostnadseffektivitet och 

leveranssäkerhet på kort och lång sikt. De ser till att nätet är i balans och att elhandeln kan ske på 

ett smidigt sätt (Svenska Kraftnät, 2016).  

Reglerkraftsmarknaden 

På reglerkraftsmarknaden kan man handla upp- och nedregleringsbud per timme i Norden. Budens 

minsta storlek är 10 MW och kan handlas upp till 45 minuter innan leverans. Den används av den 

systemansvarige för manuellt skapa balans i systemet - så kallad tertiärreglering. För att delta på 

reglerkraftsmarknaden måste man avtala balansansvar hos Svenska Kraftnät (Svenska Kraftnät, 

2016).  

Effektreserv 

Effektreserven upphandlas årligen av Svenska Kraftnät, och gäller mellan 16 november och 15 

mars. Sveriges effektreserv har förlängts till att gälla fram till 15 mars 2025 (Regeringen, 2016).  
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Anledningen till att lagen om effektreserv har varit tidsbegränsad, och sedan förlängts är för att 

tanken var att Svenska Kraftnät endast skulle ha tillfälligt ansvar till att förhandla fram 

effektreserver, i väntan på att en marknadsmässig lösning växte fram. Detta har dock inte hänt 

(Regeringen, 2016). Regeringen anser att en marknadsmässig lösning borde uppstå om en 

nedtrappning av effektreserven sker, därför har den vid flertalet tillfällen minskat. Från 2003 på 

2000 MW, mellan 15 mars 2015 och 15 mars 2017, max 1000 MW, och därefter max 750 MW. 

Andelen effekt från minskad elförbrukning ska vara minst 25%. Ytterligare en anledning till varför 

regeringen i februari 2016 bestämde att förlänga lagen om effektreserv är bortfallet av ca 2800 MW 

i elområde tre kring år 2020, med nedläggningen av fyra reaktorer i Ringhals och Oskarshamn. 

Därutöver kommenteras att lagstiftning om en eventuell kapacitetsmarknad inte ska övervägas 

förrän Energikommissionen färsigställt sitt arbete 1 januari 2017 (Regeringen, 2016).  

2.3 Utmaningar för det framtida kraftsystemet 

Regeringen startade våren 2015 en energikommission, som ska se över det framtida energibehovet 

utifrån befintlig forskning, och identifiera vilka framtida utmaningar och möjligheter som står att 

vänta. Utifrån detta ska förslag ges på energipolitikens inriktning bortom 2025-2050 (Regeringen, 

2015).  

Forskningsprogrammet North European Power Perspectives (NEPP) har som syfte att identifiera 

utmaningarna det innebär att nå klimatmålen, integrera en stor mängd vindkraft i kraftsystemet, 

effektivt resursutnyttjande och hur reglering och ansvar ska fördelas för att säkra ett framtida 

kraftsystem med mer intermittent energi (NEPP, 2012). Elforsk bildades 1993 och ägs av Svensk 

Energi och Svenska Kraftnät, med syfte att rationalisera forskningen för dess kunder (Lennart 

Söder, 2014). 

Utmaningar i det svenska kraftsystemet 

Rapporten “Reglering av ett framtida svenskt kraftsystem” konstaterar åtta framtida utmaningar. 

Mekanisk svängmassa tillförs elsystemet då stora kraftverk använder synkronmaskiner. Det 

används för att parera störningar som uppkommer i elsystemet. Solkraft och vindkraft använder 

vanligvis ej synkronmaskiner och att öka andelen el från dessa källor kan innebära problem att 

balansera elsystemet. Behovet av balansreglering på sekund- och timbasis ökar vid större andel 

intermittent elproduktion anslutet i elnätet. Ökad mängd intermittent produktion innebär en 

mindre andel konventionella kraftverk i systemet, vilket leder till att färre av dessa måste ta på sig 

balansansvaret. Situationer med elöverskott kan uppstå under blåsiga och soliga dagar med låg 

förbrukning. Detta måste hanteras på något sätt, antingen genom att spilla energi, lagra eller 

utveckla efterfrågeflexibilitet. Topplastsituationer kommer att uppstå, med hög förbrukning och 

liten produktion av sol- och vindkraft. Detta kan hanteras med exempelvis fler gasturbiner, 

efterfrågeflexibilitet samt ökad transmissionskapacitet. Överföringsförmågan från norra delen av 

landets vind- och vattenkraftproduktion till södra delen av landet kan möta problem om samtidigt 

övrig synkron produktion står still så svårigheter att upprätthålla spänning uppstår. Generella 

balansproblem med ökad intermittens innebär bland annat att dagens system är utformade att 

hantera det förutsägbara förbrukningsmönstrets variationer, och inte vindproduktionens 

stokastiska variationer. För att hantera detta pekas en utveckling av vattenkraftens planering samt 

en utveckling av kraftvärmens reglerförmåga ut som potentiella lösningar. Årsreglering och 

säsongslagring pekas ut som ett viktigt område för att hantera det faktum att solkraftsproduktionen 

sker på säsongsbasis i Norden. En ökad användning av värmepumpar istället för direktverkande 

elvärme ses också som en lösning för att minska säsongsvariationerna i elförbrukningen.  
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Ansvarsfördelning och anpassade marknadsmekanismer har utformats för att hantera de 

utmaningar som hittills har funnits. För de framtida reglerbehoven anses dagens system inte vara 

ändamålsenlig (Lennart Söder, 2014). 

Förslag på kapacitesmarknadsmekanism i Sverige 

Elforsks studie “A raw model for a North European capacity market” undersöker hur en nordisk 

kapacitetsmarknad skulle se ut om den implementerades. Den fokuserar inte på att motivera 

huruvida det behövs eller inte (Gert Brunekreeft, 2011).  

För att säkerställa att en tillräcklig mängd kapacitet byggs så ser författarna två alternativ; en 

strategisk effektreserv eller en kapacitetsmarknad. En effektreserv löser ej problem relaterade med 

kraftiga prisvariationer, och bidrar därmed inte till minskad risk för investerare som ska bygga ny 

kapacitet. Den svenska effektreserven är tillägnad vintermånaderna, och är numera maximalt 750 

MW och består endast av förbrukarflexibilitet. Säljarna erhåller ersättning för att hålla kapacitet 

tillgänglig, men får utöver detta också betalning för kapacitet som faktiskt används. Alternativ 

nummer två utnyttjar så kallade tillförlitlighetskontrakt. Studien föreslår en lösning som involverar 

tillförlitlighetsoptioner med fysisk täckning. Dessa skulle handlas på en centraliserad marknad, 

organiserad av systemoperatören och driven av en börsoperatör. Syftet med dessa optioner är att 

skapa incitament att bygga ny produktionskapacitet och att reducera risken med investeringar (Gert 

Brunekreeft, 2011).  

Författarnas förslag är att:  

 Myndigheterna bestämmer mängden kapacitet utifrån ett prognostiserat maximalt 

effektuttag. 

 Reserveffekten ska då överstiga den med ett visst procentantal. 

 De som är balansansvariga blir skyldiga att köpa denna mängd tillförlitlighetsoptioner. 

 Maximalt effektuttag likaställs med elleverantörernas maximala effektuttag. 

 Myndighet bestämmer vilka lösenpriser som gäller. 

 Införa lägesberoende ersättningsnivåer för att garantera att kapacitet byggs där den mest 

behövs. 

I centrala Västeuropa varierar intermittent produktion mer på dags- och timbasis på grund av stor 

andel vindproduktion. I de nordiska länderna finns mer vattenkraft som kan reglera detta, men 

variation sker snarare på årsbasis på grund av variationer i vattenreservoarerna. Vid design av en 

nordisk kapacitetsmarknad diskuteras huruvida prisincitament eller direkta krav på volym ska 

avgöra mängden kapacitet. Flera skäl pekar på att direkta krav på mängd kapacitet är det bästa 

alternativet. Bland annat så är efterfrågekurvan brantare än utbudskurvan. Fel i uppskattad 

kapacitet skulle därför ha mindre konsekvenser än fel i ekonomiska incitament på efterfrågan (Gert 

Brunekreeft, 2011).  

2.4 Elnätet 

I det här avsnittet beskrivs hur det svenska kraftnätet är uppbyggt och hur ansvarsfördelningen ser 

ut. Dessutom beskrivs Stockholms elnät, samt dess framtida planer.   
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2.4.1 Sverige 

Elnätet består av stamnätet (högspänningsnätet) som ägs av Svenska Kraftnät, regionsnätet 

(mellanspänningsnätet) som ägs av tre företag, samt lokalnäten (lågspänningsnäten) som drivs av 

cirka 160 olika elnätsleverantörer (Svensk Energi, 2016). 

Svenska kraftnät är en myndighet som drivs som ett företag, vars arbete bestäms av regeringen. 

Företaget är Sveriges systemoperatör och de har balansansvar i Sverige samt koncessionsrätt över 

högspänningsledningarna i landet. Dessa består av 400 kV- respektive 220 kV-ledningar ovan och 

under mark samt ett antal högspännings-likströmskablar (HVDC). Sverige har en av världens äldsta 

stamnät och många ledningar behöver byggas om. Dessutom driver samhällsutvecklingen med mål 

om större andel förnybar el, samt ökad elanvändning och driftsäkerhet till ökade krav på elnätet. 

Tidigare investerade Svenska Kraftnäts årligen 400 miljoner kronor i elnätet, men för de kommande 

åren krävs investeringar i storleksordningen fyra till fem miljarder kronor per år (Svenska Kraftnät, 

2016).  

Aktörer som har en anläggning som är direktansluten till stamnätet är kund till Svenska kraftnät. 

För att nyttja nätet skrivs ett anslutningsavtal samt ett anläggningsavtal. Stamnätstariffen bestäms 

enligt den så kallade punkttariffsprincipen, vilken innebär förhållandena i anslutningspunkten 

bestämmer avgiften. Avgiften utgörs av en effektdel och en energidel. Dessa är kopplade till drift 

och underhåll av stamnätet respektive överföringsförluster.  

Effektavgiften beror på anslutningspunktens geografiska läge, och är olika för inmatning och 

utmatning. Ansökan om abonnemang sker på årsbasis. Ändringar i abonnemanget under året görs 

undantagsvis. Tillfälliga abonnemang kan tecknas i mån av kapacitet och då för en enskild vecka. 

Varje anslutningspunkt har en individuell förlustkoefficient som har beräknats utifrån förändring 

av energiförluster som en marginell ändring av elöverföring där ger upphov till i vanligt driftläge. 

En negativ koefficient innebär att inmatning krediteras och uttag debiteras. Energiavgiften bestäms 

timvis i varje punkt enligt ekvation (1) (Svenska Kraftnät, 2015). 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡 = 0.8 ∙ 𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓. [%] ∙ 𝑀𝑊ℎ ∙ 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑝𝑟𝑖𝑠 [𝑆𝐸𝐾 𝑀𝑊ℎ⁄ ] (1) 

En ökad andel elproduktion från solceller har positiv inverkan på ett elnätsföretags område. Det 

bidrar till minskade förluster i nätet och innebär därmed minskade avgifter till överligganade nät. 

Enligt elnätslagen ska elnätsföretagen betala för denna nytta (Energimyndigheten, 2016). 

2.4.2 Stockholm 

Stockholm förses av el från 220 kV-ledningar runt staden, den så kallade Stockholmsringen, se 

Figur 2-5 (Sundlöf, 2016). Den består av nio stamstationer i en ring runt Stockholm, och endast 

genom dessa sker matning av el till och från Stockholm (Zetterqvist, 2016). 

År 2015 sålde Fortum Distribution sin elnätsverksamhet i Stockholm till ett nystartat bolag som 

heter Ellevio, vilket ägs av Tredje AP-fonden, Folksam, Första AP-fonden och Borealis 

Infrastructure Management (Ellevio, 2016).  

Som elnätsbolag har Ellevio inget balansansvar, och om kunder efterfrågar mer el så installeras fler 

kablar, vilket kommer reflekteras i nätpriset. Från och med 2016 är intäktsregleringen 

åldersbaserad, vilket innebär att nätbolagen endast får ta betalt om näten är under en viss ålder. I 

kombination med att bolaget ägs av pensionsfonder som investerar långsiktigt med låg ränta och 

att Stockholms Stad växer, så finns det flera incitament att bygga ut transmissionsnätet. Lokal 

elproduktion som minskar transmissionsbehovet innanför Stockholmsringen finns det därför inget 
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intresse för. Däremot kan lokal produktion inneha ett värde vid eventuell uppstartning av nätet vid 

händelse av en black-out (Nauclér, 2016).  

Ellevio satsar mellan 2016 och 2019 fem miljarder kronor i förstärkning av regionsnäten i 

Stockholm, med motvering att säkra elförsörjningen i framtiden då Stockholm växer snabbt 

(Ellevio, 2016). 

Ellevio äger näten inom Stockholmsringen, och abonnerar på 1525 MW från Svenska Kraftnät. 

Effektförbrukning som överskrider denna nivå garanteras genom produktionsgarantier från 

Fortum Värme. Det innebär att Fortum varje år garanterar att tillgängliggöra viss mängd effekt. 

Detta är normalt under höglastperioden vintertid. Ifall Fortum klarar av garantin erhålls en intäkt 

som uppgår till 20 miljoner kronor. Om Fortum ej klarar att leverera inom 20 timmar uteblir hela 

intäkten. År 2016 var den 290 MW. Den upphandlas i november varje år för nästkommande år 

(Ångström, 2016).  

Intäkten ska motsvara effekt- och energiavgiften som Ellevio ej behöver abonnera från Svenska 

Kraftnät, vilka i anslutningspunkterna i Värtan beskrivs av ekvation (2) och (3) (Svenska Kraftnät, 

2015). 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡 𝑉ä𝑟𝑡𝑎𝑛 = 0.8 ∙ (1 − 0.02) ∙ (−5.6) = 4.39 𝑆𝐸𝐾/𝑀𝑊ℎ (2) 

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑎𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡 𝑉ä𝑟𝑡𝑎𝑛 (𝑢𝑡𝑡𝑎𝑔) = 74000
𝑆𝐸𝐾

𝑀𝑊
/å𝑟   (3) 

 

Figur 2-5 Geografisk översikt av Stockholmsringen Källa: (Klingvall, 2012). 

2.5 Fortum Värme 

Fortumkoncernen består från och med april 2016 av tre divisioner, Generation, City Solutions och 

Russia. City Solutions innefattar de tidigare områdena Heat and Electricity sales and Solutions 

(Fortum, 2016) (Fortum, 2016). Fortum koncernens vision är att vara föregångare inom hållbar 

energi. Visionen stöttas av fyra hörnstenar; driva produktivitet och transformation inom industrin, 

skapa lösningar för hållbara städer, växa inom sol och vind, skapa nya energilösningar. Inom den 

tredje punkten, har Fortum som mål att bygga upp en solportfölj i GW-skala på olika geografiska 

platser (Fortum, 2016). Fortum Värme ägs till lika stora delar av Fortum och Stockholms Stad, och 

producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el till cirka 10000 kunder i området (Fortum, 2016).  
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2.5.1 Hållbarhet 

År 2015 kom 84% av Fortums energi från förnybara eller återvunna källor, och målet är att siffran 

senast år 2030 ska vara 100%. Affärsidén är att genom storskalig produktion skapa en flexibel och 

hållbar värmeproduktion och att optimera systemen utifrån produktion, hållbarhet och kostnader 

(Fortum, 2016). 

Fortum Värme vill driva sin verksamhet tillsammans med sina kunder, leverantörer och ägare för 

att på så sätt verka som en positiv kraft och bidra till en hållbar utveckling av Stockholms Stad 

(Fortum, 2016). 

Stockholms Stad beslutade år 2012 att Stockholm år 2050 ska vara fossilbränslefritt. I sin färdplan 

antas det kolbaserade verket KVV6 vara avvecklat tills dess. Dessutom pekas avfallsförbränningen 

ut som ett hinder då denna innehåller fossilbaserade plaster. Elförbrukningen inom staden antas 

komma från helt fossilbränslefria källor år 2050 (Stockholms Stad, 2014). 

2.5.2 Datahallar i Stockholm 

År 2015 introducerades konceptet “Öppen Fjärrvärme”, vilket möjliggör energiåtervinning för 

dataserverhallar i Stockholm (Fortum, 2016). Det ses som ett steg i att nå stadens klimatmål om ett 

fossilbränslefritt Stockholm. Möjligheterna som detta ger har mynnat ut i ett strukturerat samarbete 

mellan Stockholm Business Region, Exploateringskontoret Stadsbyggnadskontoret, Stokab, 

Fortum Värme och Ellevio. Synergieffekterna som fås av Stockholms fjärrvärmenät, en säker 

elleverans och Stockholm som ett ledande globalt ICT-centrum ger möjligheter att skapa 

miljövänliga och energieffektiva serverhallar i Stockholm. Konkurrensfördelen ligger i att hallarna 

kommer kunna säljaden värme de producerar till Fortum Värmes fjärrvärmenät. Målet är att det 

fram till 2026 ska byggas serverhallar på 300000 m2 i Stockholmsområdet (Fortum, 2016).  

2.5.3 Produktionsanläggningar 

Fortum Värme har fyra produktionsanläggningar i Stockholms Stad; Värtan, Hammarby, 

Högdalen, Hässelby och därutöver en anläggning i Brista, se Figur 2-6 (Fortum Värme, 2011) 

Fjärrvärmenätet är indelat i två separata nät. Södra-centrala och är kopplat till Värtaverket, 

Högdalenverket och Hammarby. Nordvästra utgörs av Hässelbyverket och Bristaverket (Dahlberg, 

2015). 

 

Figur 2-6 Geografisk överblick av Fortums produktionsanläggningar. Källa: (Fortum Värme, 2011). 

Värtaverket 

I Värtaverket produceras värme, kyla och el med värmeverk (VV1-VV4), kraftvärmeverk (KVV1 

och KVV6), gasturbin (G), elpannor (EP) och värmepumpar (VP), se Tabell 2-2 (Fortum Värme, 

2011). 
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Högdalen 

I Högdalen produceras värme och el framför allt genom elpannor och förbränning av avfall och 

restprodukter från industrin, se Tabell 2-2 (Fortum Värme, 2012). 

Hässelby 

I Hässelby finns ett träpulver- och oljeeldat kraftvärmeverk som producerar cirka 215 MW värme 

och 75 MW el. Dessutom finns tre el-ångpannor med en total effekt på 57 MW (Fortum Värme, 

2011). 

Hammarby 

I Hammarbyverket produceras värme och kyla med hjälp av värmepumpar, oljepannor och 

elpannor. Värmepumparna står för basproduktionen och resterande anläggningar används för 

spetsproduktion. Sju värmepumpar finns att tillgå, med värmeeffekt på 25, 4x30 och 2x40 MW. 

Fjärrkyla-anläggningen är på 23 MW (Fortum Värme, 2011).  

Tabell 2-2 Tillgängliga anläggningar hos Fortum Värme, se BILAGA 1. Källa: (Levihn, 2016). 

 Anläggning Producerad effekt 

[MWel]/[MWth] 

Konsumerad effekt 

[MWel] 

Körodning 

KVV Värtan KVV1 220 (250 

kondens)/350 

- Mellan/spets 

 Värtan KVV6 145/250 - Mellan 

 Värtan (KVV8 kondens 

via återkylare) 

130+/200+  Låg 

 Högdalen P1-P4 43/167 - Lägst 

 Högdalen P5-P6 ?/170 - P6 lägst, P5 

stöd 

 Hässelby 75/215 - Låg 

G Värta G3 54/- - Reserv 

 Högdalen G5 40/- - Reserv 

VP Hammarby VP1-VP7 0/225(248) 66* Mellan 

 Värtan Ropsten VP21-

VP26 VVRN3 

0/256(251) 75* Mellan 

 Värtan Nimrod KA101-

KA401 VP61-VP62 

0/98 29* Mellan 

EP Värtan Elpanna 

(Återkylare KVV8) 

? 250 ”dumpa el” 

*Värmefaktor/COP: 3.4. 

2.5.4 Hetvattenackumulator 

En hetvattenackumulator används för att jämna ut dygnsvariationerna i fjärrvärmenätet. Fortum 

Värme har flera stycken i sina anläggningar. I Värtan finns den största som rymmer 40000 m3, i 
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Hammarby två stycken som rymmer 2400 m2 vardera, i Högdalen finns en som rymmer 900 m2, 

(Fortum Värme, 2011) (Fortum Värme, 2011) (Fortum Värme, 2012).  

Hetvattenackumulatorerna innehåller inga värmeväxlare och har hög verkningsgrad. Det har gjorts 

investeringsanalyser på att eventuellt investera i ytterligare en hetvattenackumulator i Högdalen. 

Kostnaden att investera i en ackumulatortank uppgår till cirka 100 miljoner kronor, och den 

termiska lagringskapaciteten begränsas till maximalt 2.5 GWhth på grund av stålets hållfasthet. 

(Levihn, 2016).  

2.5.5 Systemoptimering 

Produktionen i Fortum Värmes energisystem optimeras utifrån värme- och kylbehovet, 

bränslekostnader, elkostnader, skatter, styrmedel och investeringskostnad. Värmebehovet är 

omvänt proportionellt mot utetemperaturen. Vid hög utetemperatur finns endast värmebehov i 

form av varmt tappvatten (Dahlberg, 2015). Kraftvärmeverken körs mest på vintern när det är 

kallt, och eldriven produktion körs mer på sommaren. Fortum Värmes drift är mer 

elkonsumtionstung under sommarhalvåret (Levihn, 2016). 

Värme 

För att använda billiga bränslen krävs avancerade system för bränslehantering och 

reningsutrustning. Det innebär att investeringskostnaden blir hög, och kraftverket behöver många 

körtimmar under året för att bli lönsam. Denna produktion utgör basproduktionen, och för den 

lönar det sig att också installera en turbin så att man kan tillverka elektricitet samtidigt. För system 

som endast körs ett fåtal timmar om året krävs i motsats låga investeringskostnader, och i stället 

högre rörliga kostnader i form av dyrare bränsle. Detta utgör spetsproduktion, och endast värme 

produceras då. Figur 2-7 visar en typisk varaktighetskurva över produktionen (Dahlberg, 2015).  

Ackumulatortanken i Värtan används året runt för olika optimeringssyften. Bland annat kan det 

vid händelse av att vädret en dag blir kallt vara mer lönsamt att fylla tanken för att slippa en dyr 

start av ytterligare ett kraftvärmeverk som endast körs en dag (Levihn, 2016). 

Värmepumpar används i dagsläget för produktion i mellanlastsegmentet, vilket ses i 

varaktighetskurvan för Fortums fjärrvärmenät i BILAGA 2. 

 Dock ser man även att värmepumpar används viss tid för basproduktion. Detta sker då 

avfallsvärmen går på revision (Dahlberg, 2015).  

 

Figur 2-7 Varaktighetsdiagram för optimerad fjärrvärmeproduktion, kraftvärme (KVV) och hetvattencentral 
(HVC). Källa: (Dahlberg, 2015). 
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Kyla 

Fjärrkylabehovet är relativt konstant när utetemperaturen understiger 10⁰C, och ökar därefter 

linjärt. Behovet är lägre under natten än på dagen och minskar också under semestertid. 

Produktionen styrs med hänsyn till vilken metod som är billigast för att producera värme med. 

Kyla kan produceras med kallt sjövatten, men vintertid kan det vara billigare att använda 

Nimrodvärmepumparna nyttja fjärrkylan som värmekälla för värmeproduktion. 

Varaktighetsdiagrammen för kylaproduktion visas i BILAGA 2 (Dahlberg, 2015). 

Revision 

En gång om året går anläggningarna på revision. Dessa varar mellan en vecka upp till flera månader, 

beroende på körodrning. Högdalenverket med avfallsförbränning ska köras så mycket som möjligt, 

och därför sker revisionen på cirka två veckor (Levihn, 2016).  

2.5.6 Fortums kunder  

Fortum Värme säljer varje år cirka 8 TWh till 10000 kunder i Stockholmsregionen (Fortum, 2016). 

De fem största kunderna är Svenska Bostäder, Stockholmshem, Familjebostäder, SISAB och 

Akademiska Hus. Av de 20 största kunderna som står för 30% av Fortum Värmes försäljning, 

utgörs majoriteten av allmännyttiga fastighetsbolag (cirka 20%), varav majoriteten ägs av 

Stockholms Stad, och resterande privata fastighetsbolag (cirka 10%), se BILAGA 3 

 (Jacobson, 2016).   

Allmännyttiga fastighetsbolag 

Allmännyttan innefattar alla kommunala fastighetsbolag. Syftet med den är att kombinera 

affärsmässighet med samhällsansvar (Sabo, 2016). Det innebär att de har en begränsning vad gäller 

möjligheter till avkastning och en lag om offentlig upphandling, men de har dock rätt till vissa 

subventioner (Eric Hall, 2009). Allmännyttiga fastighetsbolag har ofta många fastigheter, men vilka 

alla ligger under samma organisationsnummer (Harsem, 2016). Som kommunalt bolag ska 

allmännyttan heller inte ägna sig åt skatteplanering (Green, 2016). 

Privat fastighetsbolag 

Ett privat fastighetsbolag har däremot som uppdrag att maximera avkastningen åt sina ägare. Detta 

har som konsekvens att privata företag ofta har en högre kalkylränta (Eric Hall, 2009). Privata 

fastighetsbolag har ofta separata organisationsnummer för respektive fastighet (Harsem, 2016). 
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3 PRIMAGÖRA ELEKTRICITET  

Det här kapitlet kommer beskriva de tekniska förutsättningarna att primagöra el med solceller. 

Först beskrivs alternativen som finns att tillgå, därefter redovisas hur primanivån har beräknats. 

Slutligen presenteras resultaten. 

3.1 Antaganden 

För att finna olika primanivåer ändras två parametrar – installerad kapacitet solceller och 

ackumulatortankens kapacitet. Mängden solceller undersöks för tre olika nivåer. Det antas finnas 

tak på kommunalägda fastigheter med låga avkastningskrav i Stockholm Stad, tillhörande Fortum 

Värmes kunder, med teknisk potential till att installera 100-200 MWt solceller. Ackumulatortankens 

kapacitet antas vara dubbelt så stor som Värtaverkets. I denna studie antas två ackumulatorer med 

motsvarande elkapacitet 1.32 GWhel och total eleffekt på 132 MWel  finnas tillgängliga för att avlasta 

värmepumparna nattetid. Motivering till dessa beskrivs nedan, under rubrikerna solceller och 

hetvattenackumulator. 

För att genomföra beräkningar har ytterligare antaganden gjorts, se Tabell 3-1. Data från 

kraftvärmens (KVV) produktion 2013-2015 har använts, och antas vara likartad. Därutöver antas 

värmepumparna (VP) konsumera mer än 132 MWel (Levihn, 2016). Värmebehovet sommartid i 

varaktighetsdiagrammet i Figur 2-7 och är cirka 300 MWth, men antas här vara minst 400 MWth. 

Elnätet och dess konfiguration antas ej heller påverkas av en eventuellt storskalig installation av 

solceller i staden.  

Tabell 3-1 Parametrar för uppskattning av primakraft. 

Verkliga Fiktiva 

KVV Befintlig (ej Brista, 

KVV8) 

Solceller 100 MWt 

150 MWt 

200 MWt 

VP Befintlig, >132 MWel Ackumulator 1320 MWhel 132 MWel 

Värme-/kylaeffektbehov Befintlig, >400MWh   

Elnätets konfiguration Befintlig   

 

Solceller 

En potentialstudie som gjordes år 2013 pekade på att det på Stockholms Stads egna fastigheter 

fanns sammanlagt 1.8 km2 takarea, på tak större än 200 m2, tillgänglig för installation av solceller. 

Dessa skulle kunna generera 243 GWh solel årligen, vilket motsvarar en installerad kapacitet på 

knappt 270 MWt (Stadsledningskontoret, 2013). Resultatet från den studien tog dock ej hänsyn till 

takets orientering och ytor som bortfaller. En mer konservativ studie gjordes år 2015 och kom 

fram till att 0.7 km2 av takarean var lovande för installation av solceller. Den tog bland annat hänsyn 

till takens orientering, skuggning från ventilationstrummor och skorstenar och bör ge ett mer 

realistiskt värde. Den årliga solelproduktionen skulle uppgå till 110 GWh, vilket skulle motsvara en 

installerad kapacitet på cirka 120 MWt (Wiksell, 2015). Baserat på detta har 100, 150 och 200 MWt 

undersökts i studien. I realiteten så används dock cirka 60-80% av elen som produceras från 

takmonterade solceller i byggnaden de installerats på, och resterande andel matas ut på nätet 
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(Nelson Sommerfeldt, 2016). Denna mängd som matas ut på nätet, överproduktionen, skulle 

Fortum eventuellt kunna få tillgång till. Studierna innefattar Familjebostäder, Svenska Bostäder, 

Stockholmshem, SISAB, Micasa, Fastighetskontoret och Stockholm Vatten, varav de sex första 

utgör 12.7% av den totala arean som Fortum förser med fjärrvärme, se BILAGA 3 (Jacobson, 

2016). Timupplöst solproduktionsdata från Fortums 50 kWt anläggning i Glava har skalats upp till 

100, 150, respektive 200 MWt i beräkningarna. Då elen som produceras i huvudsak förbrukas i 

byggnaden, undersökts både hur mycket el som kan primagöras vid användning av 100% samt 30% 

av elen.  

Hetvattenackumulator 

Det finns en befintlig trycklös hetvattenackumulator i Fortums anläggning i Värtan, med en volym 

på 40000 m3 och en värmekapacitet på cirka 2 GWh. Den används för att jämna ut variationer i 

fjärrvärmenätets värmebehov (Fortum Värme, 2011). Fortum Värme har undersökt möjligheterna 

att installera ytterligare en ackumulatortank med värmekapacitet på 2 GWh i Högdalen, och det 

har bedömts vara en lönsam investering (Levihn, 2016).  

3.2 Tekniska förutsättningar 

Figur 3-1 visar timvärden av hur Fortums kraftvärme har körts de senaste tre åren. I figuren 

framgår att eleffekten har legat på mellan 100 och 200 MW under vinterhalvåret. Bestämmandet 

av mängden effekt som kan primagöras på årsbasis bestäms således av sommarhalvårets 

elproduktion, vilken varierar mellan 0 MW och 50 MW. Värmebehovet är i huvudsak lägre i 

perioden maj till september, men för att ha med eventuella variationer har perioden april till oktober 

studerats.  

 

Figur 3-1 Fortum Värmes elproduktion från kraftvärme, 2013-2015. 

En uppskalning av data från solceller från en anläggning på 50 kWt i Glava, till 100 MWt 

tillsammans med Fortums kraftvärmeelproduktion, visas i Figur 3-2. Där visar solcellerna potential 

att komplettera med eleffekt under de månaderna på året som kraftvärme ej går. 100 MW är 

storleksordningen för solcellspotentialen i Stockholm. 
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Figur 3-2 Fortum Värmes kraftproduktion (grönt) och elproduktion från 100 MWt solceller (gult), 2015. 

Solcellerna producerar el dagtid när solen skiner. Dagar med tjockare molntäcken kan minska 

produktionen, och under nattid går elproduktionen helt ned till noll under ett antal timmar. I Figur 

3-3 visar den gröna linjen hur el från kraftvärme körs relativt konstant, medan den svarta linjen 

visar solelproduktionen, som varierar mellan 0 MW och 100 MW varje dygn, sju dagar i rad. För 

att kunna primagöra el från solceller finns två alternativ att tillgå: 1) lagra el 2) förskjuta last.  

 

Figur 3-3 Kraftvärme (grönt) och 100 MWt solcellers (svart) elproduktion en vecka i juni 2013. 

En studie som jämförde lönsamheten i lagring av solel mellan blybatterier, litium-jonbatterier och 

hetvattentankar för hushåll i Storbritannien, kom fram till att termisk lagring i vatten var mest 

lönsam (David Parra, 2016).   
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Fortum Värmes produktionsportfölj är diversifierad och erbjuder många möjligheter till 

driftsoptimering. Kraftvärmeanläggningarna drivs av avfall, skogsrester, kol och olja. Produktionen 

kan generera el och värme (mottryck) eller endast el (kondensdrift). För enbart värmeproduktion 

finns elpannor och värmepumpar. För ytterligare möjligheter att optimera produktionen finns även 

ackumulatortankar. 

Då dessa anläggningar redan finns på plats, har denna studie undersökt möjligheterna att utnyttja 

existerande värmepumpar och termisk lagring av vatten i ackumulatortankar för att primagöra mer 

elektricitet. En ytterligare fördel med lastförskjutning framför alternativet att utnyttja batterier är 

att Fortum Värme redan har stor erfarenhet av denna typ av driftsplanering.   

3.3 Metod 

Nedan visas beräkningar för hur mycket el som Fortum kan primagöra på årsbasis, dels från 

kraftvärme och dels från 100% respektive 30% av solcellernas produktion. För att få fram ett 

primavärde på årsbasis, beräknas först hur mycket som är prima respektive månad under perioden 

april till oktober. 

Primagöra el från kraftvärme 

Vid fastställning av hur mycket el som kan primagöras från kraftvärme har endast historiska data 

från Fortums anläggningar beaktats. Produktionen har ett karakteristiskt mönster som upprepar sig 

varje säsong. Medelvärdet på elen som produceras på månadsbasis framgår i Figur 3-4. Utifrån 

den ses att augusti är månaden med minst värmebehov, och blir därmed den månad som 

dimensionerar hur mycket el som kraftvärmen kan primagöra. I figuren nedan uppgår det till 20 

MW.  

 

Figur 3-4 Elproduktion från kraftvärme, medelvärde månadsbasis [MW], 2013-2015. Värtaverket, 
Högdalenverket samt Hässelbyverket.  

Primagöra el från solceller 

En ekvation för lagrets förändringstillstånd (L) sätts upp för vardera timme (h) under ett dygn 

enligt ekvation (4). Då solelproduktionen (PV) understiger primanivån (P) är L negativ och lagret 

laddas ur och värmepumparna är avstängda. Då L är positiv laddas istället lagret och 

värmepumparna är påslagna. För att detta ska gå ihop måste det varje timme finnas energi kvar i 

lagret tills dess att solcellerna producerar tillräckligt med primakraft på egen hand. För att detta ska 
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ske så har en energibalansekvation (EB) för vardera timme satts upp. EB för varje timme är värdet 

av EB från föregående timme plus lagrets förändringstillstånd L enligt ekvation (5).  

𝐿(ℎ) = 𝑃𝑉 − 𝑃     (4) 

𝐸𝐵(ℎ + 1) = 𝐿(ℎ) + 𝐸𝐵(ℎ)    (5) 

Figur 3-5 visar en schematisk bild över hur en optimal dygnscykel skulle kunna se ut. Under 

dygnets första timmar görs el tillgänglig då värmepumpar ej behöver användas eftersom 

ackumulatorns lager kan laddas ur. När solen börjar skina minskar urladdningen gradvis, tills solen 

producerar så mycket el att ett överskott uppkommer, och lagret istället kan laddas. Under dygnets 

sista timmar behövs lagerkapacitet igen. Det krävs att det finns tillräckligt mycket energi laddat i 

lagret i slutet av körningen för att klara av nästa körning.  

 

Figur 3-5 Optimal dygnscykel för lastförskjutning med VP, PV och ackumulatortank. 

En begränsning i lastförskjutningen är ackumulatortankens termiska lagringskapacitet. Givet är två 

ackumulatortankar med en sammanlagd termisk lagring på 4500 MWhth, med ett maximalt 

effektuttag på 400 MWth. Värmepumpens värme- eller köldfaktor påverkar hur mycket el, VPel som 

kan lastförskjutas genom att producera värme VPth, enligt ekvation (6). Värme- och köldfaktorn 

(COP) har satts till 3, vilket är ett ungefärligt årsmedelvärde för Fortums värmepumpar (Levihn, 

2016). Då värmeförsörjning från ackumulatortanken ersätter värmepumpars elkonsumtion när 

solel ej produceras så ges den besparade elen som ackumulatorerna kan lagra, (ALel), av ekvation 

(7). På samma sätt ges det maximala effektuttaget ur ackumulatorn (AEel) av ekvation (8). 

𝑉𝑃𝑒𝑙 ∙ 𝐶𝑂𝑃 =  𝑉𝑃𝑡ℎ     (6) 

𝐴𝐿𝑒𝑙 =
4000

𝐶𝑂𝑃
= 1320 𝑀𝑊ℎ    (7) 

𝐴𝐸𝑒𝑙 =
400

𝐶𝑂𝑃
= 132 𝑀𝑊     (8) 
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Mängden el som kan primagöras beräknas med hjälp av ekvation (4)-(8). P itereras fram för att få 

ett så stort värde som möjligt, med kriteriet att energibalansen, ekvation (5) alltid ska vara större 

än noll. Detta görs för varje enskild månad, och startvärdet för energibalansen sätts till det sista 

värdet av energibalansen från föregående månad. För den första månaden, april, sätts värdet till 

noll.  

3.4 Resultat 

Tabell 3-2 visar en sammanställning av hur mycket effekt som kan primagöras respektive månad 

vid tillgång till 100% samt 30% av solelen. Det kan ses att juni producerar mest, och oktober 

producerar minst el för både 100% och 30%. Dock ser resultatet annorlunda ut när man 

kombinerar solceller och kraftvärme. I Figur 3-6 framgår att när primaelen från kraftvärme och 

från 100 MWt (100%) solceller adderas så blir augusti den månad som dimensionerar primanivån 

på årsbasis. I BILAGA 4 visas figurer från 100, 150 och 200 MWt (100%) solceller. Samma resultat 

gäller för 30%. Från Tabell 3-2 kan man då utläsa att lastförskjutning av 100% av elen från solceller 

tillåter Fortum att primagöra ytterligare 13.7, 19.2 eller 23.8 MW el år årsbasis utöver de 20 MW 

som kraftvärmen bidrog med. Om istället 30% av elen finns att tillgå för lastförskjutning kan 4.7, 

6.3 samt 8.3 MW primagöras på årsbasis. I Figur 3-7 framgår derivatan av primakraften när man 

ökar mängden solceller. För både 100% och 30% är förändringen nära linjär, men inte riktigt. För 

100% användning av elen minskar mängden som kan primagöras, och för 30% ökar mängden som 

kan primagöras. Detta beror på att lagringskapaciteten blir aningen underdimensionerat för när 

man ökar mängden solceller vid användning av 100% av elen, men överdimensionerat vid de låga 

solcellseffekterna vid användning av 30% av elen. 

Tabell 3-2 Eleffekt från solceller som kan primagöras per månad, 100% samt 30% [MW]. 

 100 MWt 

100% (30%) 

150 MWt 

100% (30%) 

200 MWt 

100% (30%) 

april 11.7 (3.6) 14.5 (5.3) 16.2 (7.1) 

maj 13.0 (6.4) 15.7 (8.8) 18.6 (10.4) 

juni 19.0 (6.7) 23.9 (9.4) 27.8 (12.8) 

juli 16.4 (5.5) 22.2 (9.3) 26.7 (11.4) 

augusti 13.7 (4.7) 19.2 (6.3) 23.8 (8.3) 

september 11.2 (3.4) 13.3 (5.4) 15.0 (7.0) 

oktober 5.6 (1.5) 7.4 (2.2) 8.5 (3.0) 

 



-24- 
 

 

Figur 3-6 Prima el, per månad från kraftvärme (blått) och 100% av solelen (gult) från 100 MWt. 

 

Figur 3-7  Derivatan av primakraftens ökning från 100-200 MWt  [MWprima/MWt] 100% solel (blått), 
30% solel (rött). 
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4 EKONOMI FÖR SOLCELLER 

Detta kapitel kommer analysera lönsamheten för större, allmännyttiga fastighetsbolag att investera 

i solceller. Syftet är att ta besvara frågeställning nummer två om huruvida det är lönsamt i dagsläget, 

eller om en övrig intäkt krävs för att solceller ska löna sig.  

4.1 Antaganden 

Lönsamhetsberäkningarna görs ur allmännyttans perspektiv, med antagandet att de står för 

investeringen. Därför förutsätts att en viss andel av elen används till konsumtion i fastigheten, och 

resterande andel säljs till marknadspris. Detta görs i scenarion med och utan subventioner.  

Lönsamhetsberäkningarna nedan använder antagna parametrar som motiveras senare. Då 

solcellssystem är unika för varje byggnad så kan dessa parametrar variera mycket mellan olika 

projekt, och har därför en inbyggd osäkerhet. Parametrar som är väldigt osäkra och som har stor 

inverkan på lönsamheten är nätavgift och självkonsumtion. Därför görs en känslighetsanalys på 

dessa.  

Produktionskostnadens osäkerhet undersöks med Monte Carlo-metoden, genom att variera 

investeringskostnad, solinstrålning och livslängd. Dessa antas ej vara korrelerade.  

4.2 Metod 

Nedan beskrivs tillvägagångssättet för att beräkna lönsamheten, samt hur känslighetsanalysen 

genomförs. 

4.2.1 Lönsamhetsanalys  

Kalkylräntan definieras som alternativkostnaden för kapital (Karin Persson, 2007). Den nominella 

kalkylräntan definieras som den procentuella monetära ökningen efter ett år. Den tar dock ej 

hänsyn till inflation eller deflation. Den reala kalkylräntan (i fortsättningen endast refererad som 

kalkylräntan) används därför för att definiera vilken verklig värdeökning som efterfrågas och tar till 

skillnad från den nominella, hänsyn till inflation och dess värdeminskning av avkastningen (Cussen, 

2015).  

För att kvantitativt jämföra olika investeringar, kan nuvärdesmetoden användas. Nettonuvärdet är 

summan av alla kassaflöden under investeringens ekonomiska livslängd, diskonterat med 

kalkylräntan. För att en investering ska vara lönsam ska nettonuvärdet vara positivt. Det värde på 

kalkylräntan för vilket nettonuvärdet blir noll definieras som internräntan, vilket är brytpunkten för 

när investeringen är lönsam, se ekvation (9). Ett stort värde på internräntan eftersträvas (Karin 

Persson, 2007). Det finns dock ingen generell regel på hur stor internräntan ska vara. Internräntan 

bör däremot överstiga värdet för räntan vid alternativa investeringar och förväntas därför vara 

högre i mer riskfyllda projekt. Då  en korrekt kalkylränta kan vara svår att fastställa och dessutom 

har stor påverkan på nettonuvärdet, ger internräntan en bra indikation på om en investering kan 

vara lönsam eller ej. (Diego Garcia-Gusano, 2015).   

𝐼𝑅𝑅: 𝑝𝐺 + ∑
(𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡−𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑)𝑡

(1+𝐼𝑅𝑅)𝑡 = 0𝑛
𝑡=1      (9) 

LCOE (Levelized Cost of Electricity), är en metod för att jämföra kostnaden att producera 

elektricitet för olika typer av teknologier (IEA, 2015). Alla kostnader divideras med antalet kWh 

som produceras under anläggningens ekonomiska livslängd, se ekvation (10). 
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𝐿𝐶𝑂𝐸 =
𝑝𝐺+∑ 𝑝𝐷&𝑈

−(1+𝑘)

∑ 𝑘𝑊ℎ−(1+𝑘)      (10) 

I den här studien kommer internräntan (IRR) beräknas utifrån av parametrarna i ekvation 11, 

Tabell 4-1: 

𝑓(𝑘, 𝑑, 𝑛, 𝑆𝑃, 𝑆𝐾, 𝑝𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡, 𝑝𝑠𝑢𝑏 , 𝑝𝐷&𝑈, 𝑝𝐺 , 𝑝𝑠𝑝𝑜𝑡, 𝑝𝑛ä𝑡, 𝑝𝑋) = 𝐼𝑅𝑅  (11) 

En kalkylränta, (k), kommer bestämmas och användas. För att ett projekt ska vara lönsamt måste 

internräntan vara lika stor eller större än kalkylräntan. För de scenarion då projektet ej är lönsamt 

söks ett externt intäktsflöde, (pX), och varieras på så sätt att det blir tillräckligt stort så att 

internräntan (IRR) blir lika stor som den kalkylräntan. Denna beräkning görs med och utan 

subventioner (psub). Degraderingstakt (d), livslängd (n), drift och underhåll (pD&U), grundinvestering 

(pG), elskatt (pskatt), elpris (pspot), nätpris (pnät), självkonsumtion (SK) och specifik produktion (SP) 

erhåller alla ett fast värde.  

För att få en överblick över kostnaden att producera solel för fastighetsbolag beräknas även 

produktionskostnaden, LCOE utan subventioner.  

4.2.2 Känslighetsanalys: Monte Carlo 

En Monte Carlo-metod är en matematisk metod i vilken en deterministisk modell körs flera gånger 

med slumpmässigt genererade in-parametrar för att generera ett stickprov ur en population. Körs 

den tillräckligt många gånger genereras en god approximation i form av distributioner på de mest 

sannolika utfallen. Om parametrarna som varieras är korrelerade måste detta också inkluderas 

(Walter Short, 1995; Walter Short, 1995).  

I den här studien kommer en Monte Carlo-simulering göras för att visa hur de ej korrelerade 

parametrarna grundinvestering (pG), specifik produktion (SP), samt livslängd (n) påverkar 

produktionskostnaden, LCOE. Det görs både med och utan investeringsstöd. Körningen görs 

100000 gånger. Deras värden varieras i intervall med distributioner som ses i Tabell 4-1. Dessutom 

kommer en känslighetsanalys göras på IRR, där (SK) antar två olika värden, och (pnät) varierar 

linjärt. 

4.2.3  In-parametrar 

I Tabell 4-1 visas in-parametrarna för beräkningarna. 

Tabell 4-1 Parametervärden för beräkning av IRR och LCOE. 

Parametervärden 

Förkortning Parameter Enhet Värde Intervall Distribution 

pX Kapacitetstvärde/Elnätsvärde 

(en annan intäkt som man 

inte får i dag) 

[SEK/kWh] Söks   

k Kalkylränta (real) [%] 5(2.5) - - 

d Degraderingstakt [%/år] 0.2 - - 

SK Självkonsumtion [%] 70  60 och 

80 

- 
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pspot Elpris (Utgå från elpris på 

sommaren, dagtid) 

[SEK/kWh] 

 

0.25  - - 

pnät Nätavgift [SEK/kWh] 33.4 0.01-

0.60 

- 

psub Subventioner: 

Investeringsstöd 

Skattesubvention 

Elcertifikat (i 15 år, 90%) 

 

[%] 

[SEK/kWh] 

[SEK/kWh] 

 

30%  

0.6  

0.15  

- - 

pD&U Drift och underhåll (inklusive 

byte av växelriktare) 

[SEK/kWt/år] 100 - - 

pskatt Elskatt [SEK/kWh] 0.292 - - 

pG Grundinvestering (exklusive 

moms) 

[SEK/kWt] 13900  σ=500 Normal 

En gång per 

iteration 

SP Specifik produktion [kWh/kWt] 950  σ=37.5 Normal 

En gång per 

år 

n Livslängd [år] 30 α=23.4  

β=30.5 

Weibull  

En gång per 

iteration 

 

Kalkylränta 

Små skillnader i kalkylräntan ger stort utslag i investeringar med långa tidshorisonter. Riksbanken 

beskriver att företag inom industrin historiskt sett varit obenägna att ändra kalkylräntan fastän den 

allmänna räntan sänkts. För företag som finansierar sina investeringar med lån däremot, såsom 

fastighetsbolagen, finns en större påverkan av den allmänna räntan på kalkylräntan (Riksbanken, 

2016). Kalkylräntan för projekt har enligt Stockholms Stads budget år 2016 fastställts till 5%. 

(Stockholms Stad, 2015). År 2015 var räntan på statsobligationer runt 0% (Riksbanken, 2015).Om 

ett kommunalt fastighetsbolag har ett kassaöverskott och vill göra en säker placering av dessa, så 

ger statsobligationer låg avkastning. Med statsobligationer som alternativavkastning för 

allmännyttiga fastighetsbolag, kan det därför vara av intresse att se hur en kalkylränta mellan 0% 

och 5% påverkar lönsamheten. 5% antas som kalkylränta för allmännyttiga fasighetsbolag i 

Stockholm, men även 2.5% undersöks.  

Degraderingstakt 

Solcellerna degraderas årligen på grund av solinstrålningen, och vanligvis har leverantörerna väldigt 

konservativa garantier som innebär årlig degradering på 0.9%. Men i verkligheten ligger värdet på 

många europeiska system på 0.2% årligen (Eero Vartiainen, 2015). Degraderingstakt på 0.2% 

per år antas. 
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Subventioner: 

 Investeringsstöd 

Dagens investeringsstöd introducerades år 2009, och är rambegränsat, vilket innebär att stödet 

delas ut så länge det finns pengar kvar. Stödet delas ut i turordning av länsstyrelserna och kan sökas 

av alla typer av aktörer. Från och med 2015 uppgår den till högst 30% för företag och 20% för 

övriga. Maximalt stöd per system är 1.2 miljoner kronor, och kostnaderna får ej överstiga 37000 

kronor per kilowatt installerad effekt inklusive moms. I dagsläget är väntetiden cirka två till tre år 

för att få ansökan beviljad. Då cirka två tredjedelar av stödet har ansökts av privatpersoner, har det 

föreslagits att stödet för dessa ska fasas ut, och att privatpersoner ska använda sig av ROT-avdraget. 

Detta skulle minska antalet ärenden och korta ned kötiden. Till och med mars 2016 har 685 

miljoner SEK beviljats. Regeringen har beviljat ytterligare 220 miljoner SEK för år 2016, och 390 

miljoner SEK per år mellan 2017 och 2019. Cirka 5000 ansökningar stod i kö i februari 2016, och 

förutsatt att de beviljas så återstår 660 miljoner kronor för nya ansökningar, vilket räknas ge upphov 

till cirka 100 MW (Energimyndigheten, 2016). Då företag är berättigade investeringsstödet så 

antas det vara aktuellt för de allmännyttiga fastighetsbolagen.  

 Skattereduktion 

Mikroproducenter med en säkring på maximalt 100 A har rätt till en skattesubvention. Den uppgår 

till 60 öre per kWh, men dock högst 30 MWh eller 18000 kr per år. Subventionen gäller endast på 

på nettoöverskottet som matas ut på nätet (Energimyndigheten, 2016). Systemet ska vara anslutet 

i samma anslutningspunkt som inmatning från elnätet och använda samma elmätare. Överskottet 

registreras av elleverantören som skickar en kontrolluppgift till skatteverket.  Uppgifter om 

skattereduktion är med i deklarationen. Den gäller ej per anläggning, utan per 

organisationsnummer. Den som säljer överskottsel måste momsregistrera sig och betala moms på 

såld el. En stor osäkerhet i skattereduktionen är att den ej är tidsbestämd. En utvärdering av 

systemet har utlovats till årsskiftet 2016/17 (Energimyndigheten, 2016). 

Då många av de allmännyttiga fastighetsbolagen har organisationsnummer för alla fastigheter kan 

de överskrida taket på 255 kWt och ej vara berättigade skattesubvention (Harsem, 2016). Har 

mindre än 255 kWt installerad effekt, men ett nätabonnemang som är större än 100 ampere, så är 

det heller inte säkert att de är berättigade skattereduktion. Skattesubventionen tas ej med i 

beräkningarna. 

 Elcertifikat 

För varje producerad MWh förnybar el har man möjlighet att erhålla ett elcertifikat av staten, vilka 

man sedan kan sälja vidare till kvotpliktiga, främst elleverantörer. Nya anläggningar som tas i drift 

har rätt till certifikaten i 15 år, dock som längst till 2035 (Energimyndigheten, 2015). För att vara 

berättigad elcertifikaten måste en mätare installeras som kostar 2000-3000 SEK, och därefter måste 

en årlig avgift betalas in. Elmätningen ska ske på timbasis (Nelson Sommerfeldt, 2016).  

Kvotplikt innebär att icke-förnybar elproduktion måste köpa en viss andel elcertifikat. Denna kvot 

är olika varje år, fram till 2035, se BILAGA 5.  

Elanvändare som producerat mer än 60 MWh per år i en anläggning på minst 50 kW för egen 

förbrukning är kvotpliktiga (Energimyndigheten, 2016). Prissättningen av certifikaten sker på 

marknadsbasis, och historiskt sett har priserna legat på mellan 100-350 SEK per certifikat, se Figur 

4-1 (Cesar, 2016). För denna studie antas elcertifikaten kosta 150 SEK/MWh, och 

installationskostnaden för mätaren som krävs för att erhålla elcertifikat sätts läggs på som 
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ytterligare 60 SEK/kWt i solcellernas investeringskostnad. Den årliga avgiften för mätaren 

sätts som 10% av intäkterna från elcertifikaten (Stridh, 2014). 

 

Figur 4-1 Elcertifikatsprisets utveckling. Källa: (Cesar, 2016). 

Drift och underhåll 

Underhållskostnader för solceller antas vara väldigt lågt, och större fastigheter har ofta redan en 

fastighetsskötare. Livslängden på växelriktare beräknas till cirka 15 år, och denna kostnad beräknas 

som en årlig underhållskostnad på cirka SEK 0.1/Wt (Lindahl, 2014). I denna studie antas drift 

och underhåll kosta 100 SEK/kWt/år. 

Moms på investeringskostnaden 

Om en privatperson gör installationen av solceller så tillkommer moms på 25% av 

investeringskostnaden (Energimyndigheten, 2016). I detta fall har det antagits att 

bostadsföretag som investerar i solcellerna, har möjlighet att kvitta ingående moms mot 

utgående moms.  

Elskatt 

En aktör som producerar skattepliktig el ska betala elskatt. För solcellsanläggningar som producerar 

el för egen förbrukning innebär detta en installerad effekt som är större än 255 kWt. Detta gäller 

per juridisk person och inte per anläggning. Så fort elen överförs på ett koncessionspliktigt nät ska 

elskatt betalas (Skatteverket, 2016). För beräkningarna i denna studie antas elskatten endast 

betalas av slutkonsumenten som köper el.  

Nätavgift 

Som nätansluten elkund betalar man en fast och rörlig elnätsavgift för att få nyttja nätet. För 

nätanslutna solcellssystem kommer den fasta avgiften betalas oavsett om solpaneler installeras eller 

ej, varför den ej ingår i beräkning av intäkter på grund av utebliven konsumentelpriskostnad.  

I Stockholmsområdet är det sedan 2015 företaget Ellevio som äger elnätet. Elnätsabonnemanget 

består av en fast och en rörlig avgift, och kostnaderna på dessa beror på vilket abonnemang som 

väljs. Abonnemangen för privata kunder som konsumerar lite el utgörs av ett säkringsabonnemang, 

på storleken 16 till 63 ampere. Företagskunder, som förbrukar mer har istället effektabonnemang. 

Dessa indelas i lågspänning- och högspänningsabonnemang, på 0.4 kV- respektive 6-24 kV. 

Därutöver finns det ytterligare högspänningsabonnemang för kunder med 33 till 110 kV spänning 

(Ellevio, 2016). Större bostadsrättsföreningar har ofta avtal om de lägre effektabonnemangen på 

0.4 kV. För riktigt stora fastigheter, såsom sjukhus och universitet tecknas däremot 33-110 kV 

abonnemang (Hansson, 2016). Den rörliga avgiften för lågeffektabonnemangen är 9.20 öre/kWh 
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under låglasttid och 43.04 öre per kWh under höglasttid. Höglasttid är vardagar mellan 6.00-22.00. 

För högeffektsabonnemangen är den rörliga avgiften 1.1 öre per kWh (Ellevio, 2016).  

För utmatning av el på nätet så tar Ellevio år 2016 ut en avgift på 65 kr per månad för system 

mindre än 43.5 kWt och 150 kr per månad för system mindre än 1500 kW (Ellevio, 2016). Denna 

kostnad tar även hänsyn till eventuella transmissionsförlustminskningar som lokal produktion från 

takmonterade solceller genererar. Däremot kan denna avgift komma att ändras i framtiden om en 

stor ökning av solceller skulle ske i Stockholm (Hansson, 2016). 

Då solel produceras under höglasttid fem dagar i veckan och låglast under två dagar i 

veckan antas en rörlig nätavgift i den första beräkningen på 33.4 öre/kWh. 

Då den här studien tittar på den generella lönsamheten för solceller för allmännyttiga 

fastighetsbolag kommer flera olika abonnemang tillämpas. Därför görs en 

känslighetsanalys där elnätspriset varierar mellan 1 till 60 öre per kWh, för att se vilken 

internränta det genererar.  

Självkonsumtion 

Priset för el som konsumenter betalar utgörs av spotpriset på Nord Pool, fast och rörlig nätavgift, 

elskatt, elcertifikatavgift, elleverantörens påslag samt moms, se Figur 4-2, ekvation 12. 

Självkonsumtion ersätter elpriset som elkonsumenten själv får betala och är ofta mycket högre än 

spotpriset, se Figur 4-2. För att optimera lönsamheten i systemet är det viktigt att så stor andel 

som möjligt av elen som produceras kan användas i fastigheten.  

 

Figur 4-2 Beståndsdelar av konsumentent elpris, med parametrar som används i beräkning. Uppgår totalt till 
1.16 SEK/kWh. 

𝑃𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡 = (𝑝𝑒𝑙 + 𝑝𝑛ä𝑡 + 𝑝𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡 + 𝑝𝑒𝑙𝑐𝑒𝑟𝑡 + 𝑝𝑝å𝑠𝑙𝑎𝑔) ∙ (1 + 𝑚𝑜𝑚𝑠) (12) 

För självkonsumtionen finns ett generellt antagande att en fastighet med takmonterade solceller 

som dimensionerats för att täcka 30-50% av byggnadens elbehov, kommer konsumera mellan 60-

80% av elen som solcellerna producerar, och mata ut resterande mängd på elnätet (Nelson 

Sommerfeldt, 2016).I den första beräkningen antas självkonsumtionen vara 70% I 

känslighetsanalysen studeras fallen 60% och 80%. 

Elpris 

Solceller producerar mest el dagtid på sommarhalvåret. April och maj är solrika månader då 

elbehovet fortfarande är stort och elpriserna högre. Juni och juli har mycket sol, men efterfrågan 
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på el är betydligt lägre. I augusti ökar efterfrågan igen, men solinstrålningen minskar. År 2015 

karakteriserades av väldigt låga elpriser, och i juni och juli månad låg de tidvis under 10 öre/kWh. 

Året innan dess låg de vid samma tidpunkt mellan 20-30 öre/kWh (Nord Pool, 2016). Då 

solcellerna även producerar el under vår och höst, antas ett elpris på 25 öre per kWh.  

Grundinvestering 

År 2010 var den genomsnittliga investeringskostnaden exklusive moms i Sverige 33300 SEK/kWt 

för nätanslutna, takinstallerade kommersiella system över 20 kWt. I slutet av 2014 hade den sjunkit 

med 61% till 12900 SEK/kWt. Anledningen till detta är både lägre modulkostnader på den 

internationella marknaden, men också ökad omsättning och konkurrens hos de svenska företagen 

som genomför installationerna. I Figur 4-3 visas beståndsdelarna för investeringskostnaden. Om 

installationen görs i Stockholms innerstad ökar kostnaden med mellan 8000-9000 SEK/kWt på 

grund av kostnader för att stänga av gator och lyfta upp utrustningen på taket (Harsem, 2016).   

 

Figur 4-3 Investeringskostnadens beståndsdelar för ett takmonterat solcellssystem, hushåll i Sverige 2014. Källa: 
(Lindahl, 2014).  

Installationskostnaden påverkas av många olika parametrar, och beror av väderförhållanden, 

erfarenhet, takets beskaffenhet och så vidare. I den här studien görs ett generiskt antagande 

att de flesta installationerna ej sker i innerstan, och att investeringskostnaden uppgår till 

13900 SEK/kWt. Distributionen antas variera enligt en gaussfördelningen med 

medianvärdet 13900 SEK/kWt exklusive moms, med en standardavvikelse på 500 

SEK/kWt. Investeringskostnaden ändras en gång per iteration. 

Specifik produktion 

Faktorer såsom geografiskt läge, orientering, skuggning och solintstrålning påverkar systemens 

specifika produktion (Nelson Sommerfeldt, 2016). Solceller i Sverige producerar mellan 800 och 

1100 kWh/kWt, och värdet bestäms till stor del av solintrålningen (Stridh, 2013). Den globala 

solinstrålningen i Stockholm på årsbasis mellan 1983 och 2014 varierade snarlikt en 

normalfördelning, se BILAGA 6 (SMHI, 2015). Därför används den som grund för hur den 

specifika produktionen antas variera. För denna studie antags den specifika produktionen 

variera med en normalfördelning. 950 kWh/kWt använts som medianvärde, med en 

standardavvikelse på 37.5 kWh/kWt. Den specifika produktionen ändras för varje år. 

Livslängd  

Dagens solpanelskoncept introducerades på mitten av 1970-talet och därför är de äldsta panelerna 

cirka 40 år gamla. Vissa hävdar att de kan hålla i upp till 50 år, men för investeringskalkyler brukar 
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30 år användas som standard (Eero Vartiainen, 2015). Solcellstillverkare ger ofta en garanti på att 

systemen ska hålla i 25 år. Inom elektronikindustrin är det vanligt att beskriva produkternas 

livslängd med så kallade Weibulldistributioner (Nelson Sommerfeldt, 2016).  

Vid användning av Weibulldistributioner för att bestämma livslängden så indikerar den så kallade 

formparametern (β), att brotthastigheten ökar med tiden om den är större än ett. Den andra 

parameterna, skalparametern är definierad som det antal cykler det tar tills dess att 63.2% av 

produkterna har gått sönder (Suresh Kumar, 2013). I en beräkning av formfaktorn uppskattning 

av livlängden på solceller användes värdet 23.4 (Nelson Sommerfeldt, 2016). Skalfaktorn antas 

vara 30.5, och formfaktorn 23.4, vilket ger en risk att cirka 1% går sönder innan 25 år. 

Livslängden ändras en gång per iteration. 

4.3 Resultat 

Här presenteras resultaten från lönsamhetsanalysen och känslighetsanalysen. 

4.3.1 Lönsamhetsanalys  

I Tabell 4-2 visas hur stora intäkter som saknas för att uppnå en internränta på 5%, utifrån värden 

givna i Tabell 4-1. Med investeringsstödet så är investeringen lönsam, då internräntan blir 7.3%, 

och överstiger avkastningskravet på 5%. Utan  investeringsstöd saknas cirka 0.38 SEK/kWh för 

att uppnå en internränta på 5%. Om avkastningskravet är lägre, och internräntan ska vara minst 

2.5% är solceller lönsamma även utan investeringsstöd 

Tabell 4-2 IRR [%] och saknad intäkt [SEK/kWh] för att uppnå en internränta på 5%. 

Saknad intäkt [SEK/kWh] och IRR [%] 

Resultat exklusive moms  

 [SEK/kWh] [%] 

Med investeringsstöd 0.0 7.3 

Utan investeringsstöd 0.38 3.9 

 

I Tabell 4-3 framgår kostnaden att producera en kWh solel (LCOE) med och utan 

investeringsstödet. Elpriset för konsumenter med hög nätavgift beräknades till 1.16 SEK/kWh, 

och produktionskostnaden understiger denna nivå både om investeringsstödet erhålls eller om den 

inte gör det. Skulle all el som produceras av solcellerna förbrukas i fastigheten så skulle 

investeringen både med och utan stöd betala av sig vid ett såpass högt konsumentelpris. Med en 

kalkylränta på 2.5% blir kostnaden betydligt lägre. 

Tabell 4-3  LCOE med och utan investeringsstöd, kalkylränta 5% (2.5% i parentes). 

LCOE [SEK/kWh] 

Resultat exklusive moms 

 LCOE 

Med investeringsstöd 0.79 (0.61) 

Utan investeringsstöd 1.08 (0.83) 
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4.3.2 Känslighetsanalys  

I den här delen presenteras en känslighetsanalys på IRR och ett konfidensintervall av LCOE.  

IRR 

Figur 4-4 visar hur nätavgiften vid 60% respektive 80% självkonsumtionen påverkar internräntan, 

då investeringskostnaden erhåller investeringsstöd, exklusive moms. Det framgår att vid 60% måste 

nätavgiften vara minst 22 öre/kWh och vid 80% minst 7 öre/kWh. I Tabell 4-4 presenteras värden 

också brytpunktsvärden utan investeringsstöd. Detta visar att om den rörliga nätavgiften är låg så 

är det än viktigare att självkonsumtionen är hög för att säkerställa att investeringen blir lönsam. 

Figur 4-4 visar även att internräntan är större än 2.5% vid den minsta rörliga nätavgiften på 1 

öre/kWh vid både 60% och 80% självkonsumtion då stödet erhålls.  

 

Figur 4-4 Nätavgiftens inverkan på interräntan vid 80% (rött) respektive 60% (blått) självkonsumtion (med 
investeringsstöd). 

Tabell 4-4 Nätavgiftens brytpunktsvärde för en IRR på 5% (2.5% inom parentes). 

Nätavgift för internränta på 5% [SEK/kWh] 

Resultat exklusive moms 

 Självkonsumtion 60% Självkonsumtion 80% 

Med investeringsstöd 0.22 (<1) 0.07 (<1)) 

Utan investeringsstöd 0.60 (0.28) 0.36 (0.12) 

 

LCOE 

I Figur 4-5 presenteras ett histogram över LCOE utan investeringsstöd, exklusive moms. Ur 

Tabell 4-5 framgår det att utan investeringsstödet är standardavvikelsen med respektive utan 

investeringsstödet ±0.031 SEK samt ± 0.045 SEK. Osäkerheterna på grund av årliga variationer i 
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solinstrålning, livslängd och grundinvesteringskostnad har inte lika stor inverkan på 

produktionskostnaden som investeringsstödet har. Det syns också att osäkerheten blir aningen 

lägre om kalkylräntan minskar. 

 

Figur 4-5 Histogram av LCOE utan investeringsstöd, exklusive moms. 

Tabell 4-5 Medianvärde samt standardavvikelse för LCOE med och utan investeringsstöd, kalkylränta 5% 
(2.5% inom parentes). 

LCOE [SEK/kWh] 

Resultat exklusive moms 

 Medianvärde Standardavvikelse 

Med investeringsstöd  0.79 (0.62) 0.031 (0.028) 

Utan investeringsstöd  1.09 (0.84) 0.045 (0.039) 
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5 VÄRDEN FÖR SOLCELLER I STOCKHOLM 

Målet med detta kapitel är att knyta an resultaten från studien till Fortum Värme. Utgångspunkten 

är att åskådliggöra Stockholms behov, samt olika alternativ för prima solel, men också övriga 

alternativ för elenergi från solceller.  

5.1 Effektproblematik 

Nedan diskuteras hur brist på eleffekt kan bli problematiskt i Stockholm i framtiden. 

5.1.1 Stockholm växer 

År 2015 hade Stockholms Stad 900 000 invånare. Befolkningstakten har ökat stadigt sedan 1980-

talet, men ökningstakten har stigit sedan slutet av 2008 (Stockholms Stad, 2015). Hösten 2015 var 

Stockholm den huvudstad med högst befolkningstillväxt i Europa. Det ställer krav på investeringar 

i infrastruktur, bostäder och tunnelbana (Stockholms Handelskammare, 2015). Stockholm 

beräknas ha en miljon invånare år 2020 (Dagens Nyheter, 2015). Enligt vissa prognoser kan 

ökningen fram under 2020-talet kräva en ökning i effektbehovet i storleksordningen 100 MW 

(Ångström, 2016). 

Planerna att göra Stockholm till ett globalt centrum för datahallar kräver också en betydande ökning 

av effektbehovet. Företaget GleSYS driver ett datacenter i Stockholm, och tecknade år 2016 ett 

avtal med Fortum om värmeåtervinning. Initialt levereras 500 kW värmeeffekt till fjärrvärmenätet, 

och senare ska denna effekt ökas till 900 kW (Fortum, 2016). GleSYS serverhall har en area på 350 

m2 och förbrukar ungefär lika mycket eleffekt som producerad värmeeffekt. Den här 

förbrukningen är också relativt konstant över året (Jarstorp, 2016). Detta innebär att en den 

målsatta utbyggnaden kan innebära ett ökat effektbehov på 300-400 MW, vilken skulle vara relativt 

konstant över året.  

I Figur 5-1 visas elförbrukningen innanför Stockholmsringen år 2015 i grönt. Den svarta linjen 

visar effektabonnemanget på 1525 MW mellan SvK och Ellevio. I figuren ses att lasten i Stockholm 

översteg den nivån ett fåtal gånger under vintern 2015. Den röda kurvan är samma lastkurva som 

2015, fast en adderad baslast på 500 MW, vilket eventuellt kan efterfrågas bortom 2020 om 

Stockholm fortsätter växa och om staden uppfyller sitt mål om att bli ett globalt center för 

datahallar. I det här eventuella framtida scenariot överstiger den elförbrukningen i Stockholm 

effektabonnemanget ett flertal gånger under året, under en period från början av oktober till mitten 

på juni. Den understa gula linjen visar 44 MW effekt som är prima över året, enligt studiens resultat 

vid samkörning av kraftvärme och 200 MWt solceller. 
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Figur 5-1 Elförbrukning innanför Stockholmsringen 2015 (rött) och eventuell förbrukning efter 2020 (grönt). 

5.1.2 Sommarrevision 

Under sommaren är värme- och effektbehovet lägre än på vintern, varför revision och reparation 

av anläggningar planeras in till denna tid. Även anläggningar utanför Stockholm, såsom 

kärnkraftsreaktorerna lägger in sin revision under sommarhalvåret då effektbehovet är lägre. Dessa 

varar i ungefär en månad (Vattenfall, 2016). Fortum Värmes anläggningar går även på revision, 

vilket innebär att deras kapacitet minskar. Ur denna synvinkel skulle ett effekttillskott för 

produktion av värme kunna vara gynnsamt.   

5.2 Scenarion för solceller 

Här diskuteras olika scenarion för en storskalig integrering av solceller i Stockholm. Det finns vissa 

generella effekter som solceller medför, och vissa specifika som beror av huruvida de levererar 

primaeffekt eller konventionell energi.  

Lokal produktion av el minskar transmissionsförlusterna, vilket är av värde för nätföretagen. Dock 

beaktar Ellevio redan denna nytta vad gäller nivån på deras tariffer för inmatningsabonnemang. 

Dessa tariffer är dessutom satta med beaktning av att det idag finns relativt få anläggningar. Vid en 

eventuellt storskalig implementering av solceller i Stockholm kommer tarifferna förmodligen se 

annorlunda ut (Hansson, 2016).  

Stockholm importerar mestadels av elen som förbrukas från övriga Sverige, och därmed också 

Norden. Det enklaste sättet att garantera ursprunget på elen är att köpa miljömärkt el eller att själv 

producera förnybar el (Stockholms Stad, 2014). 

Vid händelse av att mycket el produceras inom ett elområde kan detta dra ned elpriset (Levihn, 

2016). 

5.2.1 Prima solel  

I denna del diskuteras scenarion, värden och kriterier för prima effekt från solceller.  
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Kapacitetsmarknad 

Storbritannien och PJM (Pennsylvania, New Jersey, Maryland) är två elmarknader som har 

introducerat kapacitetsmarknader, utöver den traditionella energimarknaden, som en åtgärd till att 

behålla kapacitet när subventioner på förnybar el har bidragit till fallande marginalpriser på 

marknaden. Konsekvensen av detta är att mer gaskraft har byggts, men även befintlig produktion 

från kol- och kärnkraft. Priset för kapaciteten i PJM var cirka 370000 SEK/MW/år och i 

Storbritannien 254000 SEK/MW/år (Klomp, 2016). 

Rapportförfattaren, Harald Klomp, som undersökt elmarknader i flera olika länder rekommenderar 

ej att Sverige inför en kapacitetsmarknad, utan snarare att förtydliga vem som är långsiktigt ansvarig 

i Sverige. Därutöver rekommenderas bland annat timpriser med skatt som är proportionerlig mot 

efterfrågan (Klomp, 2016).  

Huruvida en kapacitetsmarknad införs i Sverige eller ej undersöks inte här, men om det skulle 

hända, och om ersättningsnivåerna skulle vara på liknande nivå som dem i PJM och i 

Storbritannien, så skulle solcellernas bidrag till att öka effekten som kan primagöras vid användning 

av 100% av solelen generera mellan 4 och 7 miljoner kronor för 100-200 MWt. Detta motsvarar 

mellan 4.0 till 4.3 öre/kWh. Vid användning av 30% av solelen skulle mellan 1.4 till 2.5 miljoner 

kronor genereras, vilket motsvarar cirka 4.4-4.9 öre/kWh, se BILAGA 7. 

Produktionsgarantier mot stamnätet 

Elnätsbolaget Ellevio abonnerar på 1525 MW effekt från Svenska Kraftnäts stamnät. För att 

Ellevio ska kunna importera el från vattenkraft, vindkraft och kärnkraft till Stockholms stad tas 

dels en avgift ut per mängd energi som faktiskt har levererats, enligt ekvation (2) och dessutom 

en årlig effektavgift, enligt ekvation (3) (Svenska Kraftnät, 2015).  

Effektvärdet att inte utöka abonnemanget till Svenska kraftnät, utan att istället producera el lokalt 

är därmed värt 74000 SEK/MW/år och energivärdet i den lokalproducerade elen 4.39 SEK/MWh. 

Detta innebär att solcellernas bidrag till ökning av prima effekt vid användning av 100% av solelen 

skulle kunna generera mellan 1 och 1.7 miljoner kronor per år, vilket motsvarar ungefär 1 öre/kWh. 

För 30% av solelen skulle det motsvara en årsintäkt på mellan 350 000 – 610 000 kronor eller 1.1-

1.2 öre/kWh, se BILAGA 7. 

5.2.2 Konventionell solel  

I det här avsnittet beskrivs scenarion för solceller där effektvärdet ej tas till hänsyn.  

Konventionell modell  

Fastighetsägaren äger solpanelerna och elen som produceras. Anläggningarna dimensioneras för 

att i stor utsträckning täcka det egna elbehovet, då intäkter från försäljning utgörs av spotpriset 

sommartid, vilket kan vara för litet för att göra investeringen lönsam. Vid innehav av mer än 255 

kWt, är även den el som konsumeras i fastigheten skattepliktig.  

Det finns ingen specifik tumregel till hur systemen ska dimensioneras, men tre nyckelparametrar 

är viktiga: elproduktion per ytenhet, installationskostnad och självkonsumtion. För att maximera 

elproduktionen är det viktigt att ta hänsyn till lutning och orientering av panelerna samt skuggning. 

Installationskostnaden blir mindre per kilowatt ju större anläggningen är, om installationen 

genomförs på en plats där gator ej behöver stängas av och om investeringsstöd kan erhållas. För 

självkonsumtionen finns ett generellt antagande att en dimensionering som täcker 30-50% av en 
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byggnads elbehov kommer konsumera mellan 60-80% av elen som solcellerna producerar, och 

mata ut resterande mängd på elnätet (Nelson Sommerfeldt, 2016).  

Vid beslut om en investering i solceller krävs bred kunskap om tillstånd, regelverk och stöd och 

processen kräver en hel del byråkrati. Detta har identifierats som ett hinder för att fastigheter ska 

ta beslut om investering i solceller (Energimyndigheten, 2016).   

I remissvaret till rapporten ”Förnybar energi i stadens egna byggnader” så uttrycker Svenska 

Bostäder att installation av solceller vid nyproduktion samt renoveringar är möjligt. Familjebostäder 

har samma inställning, och uttrycker att anläggningarna ska dimensioneras efter byggnadernas 

behov sommartid, då elskatten annars äter upp intäkten från det som säljs på nätet. Micasa har 

liknande inställning att solceller kan installeras i samband med takunderhåll. Stockholmshem är 

positiva till det under förutsättning att det ligger god ekonomi bakom det och att solceller ej förstör 

estetiken. SISAB är likaså positivt inställda, men saknar i rapporten resonemang kring ekonomi och 

incitament att göra investeringarna. Stockholm Vatten är också positiva till solenergi, men resonerar 

att kostnaderna för installationen kommer bli lägre i framtiden, och även att elpriset kommer att 

stiga. De beslutar därför att vänta med solceller på sina fastigheter (Kommunstyrelsen, 2014).  

Den nya regeln som innebär att innehav av mer än 255 kWt solceller per juridisk person gör all el 

som produceras skattepliktig påverkar allmännyttan i större grad än privata fastighetsägare. Detta 

då de senare ofta tilldelar enskilda organisationsnummer till sina fastigheter (Harsem, 2016).  

Micasa skriver i ett mail att de ej har tagit ställning till detta ännu, då de har en bra bit kvar till 255 

kWt. Men ändå har de förhoppningar på att lagen ska ändras. SISAB skriver att de ej har tagit 

ställning till det ännu. Svenska Bostäder svarar i ett mail att en allmän osäkerhet råder bland bolagen 

hur lagen ska tolkas och även bland beslutsfattare. Detta utgör ett stort motstånd till ytterligare 

utbyggnad av solcellsanläggningar.   

Hyra tak 

Det finns i dagsläget affärsmodeller där företag hyr tak av fastighetsägarna, sätter upp solceller på 

dem och sedan säljer tillbaka elen till dem för lite under det priset som elhandelföretagen erbjuder. 

Den här affärsmodellen finns på vissa platser utomlands, men även ett svensk företag har börjat 

med detta. Eneo Solutions har som affärsmodell att leverera en energitjänst till sina kunder, och 

tar därmed själva ansvar över finansiering, installation, se Figur 5-2 och drift under systemets 

livstid. Således erbjuder företaget sina kunder el producerad från solceller till ett lägre pris än de 

annars betalat till sina elleverantörer (Eneo, 2016). 

Företaget tar dock på sig stor risk, solcellsanläggningen rent juridiskt räknas som ett tillägg till 

fastigheten. Om en ny ägare flyttar in så har företaget ej rätt att ha kvar sin anläggning där (Harsem, 

2016) 

 

Figur 5-2 Schematisk bild över Eneos affärsmodell. Källa: (Eneo, 2016). 
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6 DISKUSSION 

Primagöra el 

I denna studie är tanken att allmännyttiga bostadsbolag som är befintliga fjärrvärmekunder ska 

installera takmonterade solceller och producera solel som sedan görs prima av Fortum i en marknad 

där effekt erhåller värde. Ett flertal konventionella installationer har redan skett i Stockholms Stad. 

Om Fortum Värme kan generera tillräckliga ekonomiska värden av en väsentligt större andel 

solceller i Stockholms Stad, så har de som aktör möjlighet att skapa erbjudanden till sina kunder 

som ger mer incitament till att installera solceller. Detta kan i sin tur skapa ej kvantifierbara värden 

för Fortum, såsom att förstärka företagets trovärdighet i sin vision om att vara föregångare inom 

hållbar energi och skapa bättre kundrelationer.  

Stockholm växer och med det ökar behovet av elenergi. Lasten i Stockholm varierar över året 

mellan cirka 600 MW och 1800 MW. De kommande åren kommer effektbehovet i 

Stockholmstrakten öka i storleksordningen några hundratals MW. En storskalig installation av 

solceller i staden har enligt den här studien potential att integreras i Fortums befintliga flexibla 

fjärrvärmeproduktion för att skapa mer prima el. Om 100% av solcellernas elproduktion fanns 

tillgänglig, skulle de teoretiskt kunna bidra med att öka mängden prima kraft med mellan 14 till 24 

MW, för att i samkörning med kraftvärme uppnå 34 till 44 MW prima el över året. Detta motsvarar 

0.9% till 1.6%, respektive 2.2% till 2.9% av effekten som Ellevio abonnerar från Svenska Kraftnät.  

Om däremot 70% av elen används i byggnaderna på vilkas tak solcellerna installerats, så skulle 

resterande 30% bidra till att öka mängden prima kraft med mellan 4.7 till 8.3 MW, för att i 

samkörning med kraftvärme primagöra 24.7 till 28.3 MW. Detta motsvarar 0.3% till 0.5% 

respektive 1.6% till 1.8% av effektabonnemanget. Det är ett positivt bidrag, men är inte tillräckligt 

för att lösa Stockholms framtida effektbrist. Däremot kan det konstateras att om en storskalig 

installation av solceller i Stockholms Stad skulle visa sig vara problematisk, så har Fortum Värme, 

med sin flexibla produktionspark och ackumulatortankar teknisk möjlighet att hantera detta genom 

att jämna ut lasten. Då Fortum Värmes produktionspark konsumerar mer el under sommarhalvåret, 

skulle lägre elpriser under denna period kunna vara positivt, och därmed en storskalig installation 

av solceller eventuellt gynnsam för företaget.  

 

Om Fortum Värme skulle använda el som produceras från takmonterade solceller runt om i staden 

för att primagöra kraft, och om de skulle få denna för ett väldigt lågt pris, så kvarstår det faktum 

att elen måste transporteras på ett koncessionspliktigt nät, vilket innebär att nätavgift och elskatt 

måste betalas. Detta har dock inte ingått i denna studie att undersöka. 

 

Den eventuella intäkt som prima el från solceller kan generera skulle kunna komma från 

produktionsgarantier. Dock visar det sig att ersättningen från dessa, om allt skulle tillfalla 

solcellerna, skulle motsvara cirka ett 0.01 SEK/kWh. Utifrån data från utländska 

kapacitetsmarkander visar det sig att kapacitetsintäkter från det som solceller skulle kunna 

primagöra blir cirka 0.04 SEK/kWh. Törhända att en kapacitetsmarknad skulle implementeras i 

Sverige, så är det inte säkert att en intermittent kraftkälla skulle vara berättigad detta. Förmodligen 

skulle hårda krav på att garantera leverans ställas.  

 

Reglerna för vad som ska gälla för solceller är under tiden då denna studie genomförs osäkra, och 

utlåtanden från Energimyndighetens synpunkter på hur Sverige ska agera för att öka användningen 
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av solel väntas i oktober 2016 och Energikommissionens beslut om energipolitikens inriktning 

bortom 2025 väntas vid årsskiftet 2016/17.  

 

Med en kalkylränta på 5% är större takmonterade solcellsanläggningar som installeras på fastigheter 

i dagsläget med största sannolikhet lönsamma de dimensioneras för att maximera 

självkonsumtionen och om investeringsstödet erhålls. Helt utan subventioner kan det dock vara 

annorlunda, och om läget inte är väldigt gynnsamt så kan solcellsprojekt ha problem att uppnå 

lönsamhet med ett avkastningskrav på 5%. Dock är det svårt att göra en generell utsägelse om 

detta, då varje installation är unik, och lönsamheten är starkt kopplad till hur mycket solinstrålning 

som når anläggningen, och hur mycket som kan förbrukas internt, nätpriset, elprisets nivå samt 

skatteplikt och dylikt. Förmodligen kommer solcellsanläggningarna att producera mest just när 

elpriset är lågt. Dock har studien visat att ett ökat rörligt nätpris har positiv inverkan på 

lönsamheten av att installera solceller. Lägre avkastningskrav har stor inverkan, och skillnad vid en 

kalkylränta på 2.5% är av samma storleksordning som investeringsstödet. Osäkerheter på grund av 

solinstrålning, livslängd och investeringskostnad har dock inte lika stor påverkan. 

 

Att satsa på solcellsanläggningar för ren elproduktion på fastighetstak som är dimensionerade efter 

byggnadens förbrukning sommartid och som har god solinstrålning kan vara ett lönsamt 

investeringsbeslut. För minska kapitalkostnaden kan installationer planeras i samband med 

takarbete, och i områden utanför innerstan. Dock finns det i dagsläget hinder som allmännyttiga 

fastighetsbolag står inför då man vid innehav av mer än 255 kWt per organisationsnummer måste 

betala elskatt på elen som produceras, även om den förbrukas inom fastigheten. Detta tak för 

skatteskyldighet kan i framtiden läggas per anläggning. Annars kan privata bolag ha bättre 

förutsättningar. Som företag har man rätt att dra av ingående moms mot utgående, så ett avgörande 

kriterium för ett investeringsbeslut är att fastighetsägaren har tillräckliga utgifter för att kunna göra 

detta.  

 

Tekniska begränsningar 

Tekniska begränsningar i studien innefattar bland annat att soleldata har tagits från endast en 

anläggning, vilken har placerats rakt i söder. Med ett flertal anläggningar på olika platser i Stockholm 

blir förmodligen elproduktionen mindre. Dock bör den sammanlagda effektinmatningen vara 

jämnare över dagen, då anläggningar har olika lutning och placerats i olika väderstreck, vilket 

innebär att de kommer nå maxproduktion under olika tidpunkter på dagen. Dessutom påverkas 

inte alla anläggningar av lokala molnbildningar som minskar produktionen. 

 

Antagandet att 100-200 MWt är tekniskt möjligt stämmer ej överens med vad som är ekonomiskt 

genomförbart. Då investeringsbeslut rörande solceller anpassas till byggnadslov, subventioner och 

strävan efter att dimensionera anläggningen för att maximera självkonsumtionen av solelen, så kan  

den ekonomiska potentialen bli lägre.   

 

Vid beräkning av den soleleffekt som kan primagöras, har hänsyn ej tagits till att effektbehovet är 

lägre under natten än under dagen, och ifall mindre el behöver vara prima under natten på 

sommaren, så kan förmodligen mer el göras prima.  

 

Data för beräkning av hur mycket solel som kan primagöras utgått ifrån timvis elproduktionsdata 

2013-2015. För att göra en mer säker analys bör fler årsdata användas. Många solcellsanläggningar 
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är dock nya, och begränsad historik finns att tillgå, varför en djupare analys bör utgå från 

solinstrålningsvärden över åtminstone tjugo års tid.  

 

Antagandet att 30% av elen finns tillgänglig, utgår från det generella antagandet att en 70% av elen 

som produceras på en nätansluten, takmonterad solcellsanläggning förbrukas i fastigheten. Detta 

är ett årsmedelvärde. Under sommarmånaderna är det rimligt att elförbrukningen i många 

fastigheter är lägre, samtidigt som det är under denna period som mest solel produceras. Därför 

kan förbrukningen i fastigheten under sommarmånaderna eventuellt vara lägre, och andelen som 

matas ut på nätet eventuellt vara högre än 30%. 
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7 SLUTSATS 

Användningen av solceller för elproduktion ökar exponentiellt över hela världen, och kostnaden 

väntas fortsätta minska i framtiden. I Sverige pågår diskussioner hur energipolitiken ska utformas 

på lång sikt för att säkerställa att investeringar görs som garanterar att tillräcklig mäng effekt finns. 

I Stockholm har flera initiativ tagits för att installera solceller på fastighetstak, och i staden finns 

ambitioner att ytterligare öka nyttjandet av solel.  

Utifrån frågeställningarna indikerar studien att: 

 Genom att kombinera kraftvärme, solceller, värmepumpar och ackumulatortankar så 

skulle Fortum Värme i Stockholms Stad med 100% av solelen kunna primagöra 34(14), 

39(19) och 44(24) MW el med 100, 150 respektive 200 MWt solceller. Med 30% av 

överskottselen som matas ut på nätet skulle motsvarande 24.7(4.7), 26.3(6.3) och 28.3(8.3) 

kunna primagöras. Effektbidraget från solel är angivet i parentes.  

 Med en kalkylränta på 5% tycks det för allmännyttiga fastighetsbolag troligt att en 

takmonterad solcellsanläggning utanför innerstan är lönsam om investeringsstödet erhålls, 

företaget har tillräckliga utgifter för att dra av momsen och den dimensioneras för hög 

självkonsumtion. Utan investeringsstödet blir interräntan i denna studie 3.9% och därmed 

ej lönsam efter antaget avkastningskrav. Cirka 40 öre saknas för att uppnå lönsamhet. Val 

av kalkylränta har stor inverkan på produktionskostnaden, LCOE. En kalkylränta på 

2.5% och 5% ger cirka 20-30 öre skillnad i produktionskostnad. Den rörliga nätavgiften 

har stor inverkan på lönsamheten, och vid låg självkonsumtion är det desto viktigare att 

fastigheten har en hög rörlig nätavgift. 

  

 

.  
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8 VIDARE STUDIER 

Det här arbetet har besvarat frågeställningarna, men den har också gett upphov till en hel del nya 

frågor som kan utgöra intressanta studier. 

 Denna studie undersökte den tekniska potentialen att primagöra mer el, samt ekonomin 

för fastighetsägare att investera i solceller, men inte vilka de ekonomiska konsekvenserna 

skulle bli för Fortum Värme om detta genomfördes. Hur Fortum Värmes interna ekonomi 

skulle påverkas bör undersökas för att fastställa om det finns potential att göra affärer med 

primagjord solel eller ej.   

 Huruvida mängden el som kan primagöras är tillräckligt stor eller ej, ingår inte inom ramen 

för detta arbete att avgöra. Dock kan det vara intressant att vidare undersöka hur mer el 

skulle kunna primagöras. Detta beror av ackumulatorns kapacitet, ifall annan produktion 

såsom kondensdrift kan ingå som säkerhet under molniga dagar och vilken verkningsgrad  

solceller har.  

 Ett ytterligare område att undersöka är vilka affärsmodeller som Fortum Värme och 

fastighetskunder kan skapa genom att primagöra el. 
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BILAGA 1 

Tabell 3-1. Produktionsenheter Värtaverket, Nimrod. Källa: (Fortum Värme, 2011) 

 

Tabell 3-2. Produktionsenheter Ropsten. Källa: (Fortum Värme, 2011). 

 

Tabell 3-3. Produktionsenheter Högdalenverket. Källa: (Fortum Värme, 2012). 
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BILAGA 2 

 

Figur 4-1. Varaktighetsdiagram för fjärrvärme. Källa: (Levihn, 2016). 
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Figur 4-2. Varaktighetsdiagram för fjärrkyla City-Söder. Källa: (Dahlberg, 2015) 
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BILAGA 3  

Tabell 1-1. Fortums största 20 största kunder 2016. Källa: (Jakobson, 2016).   

Fortum Värmes 20 Största kunder 

Kund Area [m2] Area (andel av total) [%] 

Svenska Bostäder 2269528 3.3 

Stockholmshem 2125692 3.0 

Familjebostäder 1829038 2.6 

SISAB 1639847 2.4 

Akademiska Hus 1521314 2.2 

Vasakronan 1313038 1.9 

Locum 1038563 1.5 

Micasa 875608 1.3 

AMF 674835 1.0 

Statens Fastighetsverk 654845 0.9 

Newsec 647977 0.9 

Atrium Ljungberg 644794 0.9 

SKB 640655 0.9 

Fabegé 556489 0.8 

Einar Mattsson 548245 0.8 

Fastighetskontoret 547559 0.8 

SL 533493 0.8 

Väsbyhem 445331 0.6 

SEB 418737 0.6 

Idrottsförvaltningen 418737 0.6 

Totalt 20 största kunderna 19344403 27.7 

Totalt 69726948 100 

 

  



-55- 
 

BILAGA 4  

 

Figur 5-1. Prima el per månad, 100MWt (100%). Blått kraftvärme, gult solel [MW]. 

 

Figur 5-2. Prima el per månad, 150MWt (100%). Blått kraftvärme, gult solel [MW]. 

 

Figur 5-3. Prima el per månad, 200MWt (100%). Blått kraftvärme, gult solel [MW]. 
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BILAGA 5  

Tabell 2-1. Kvotplikt elcertifikat 2016-2035. Källa: (Energimyndigheten, 2016) 

Kvotplikt elcertifikat 2016-2035 

2016 0.231 

2017 0.247 

2018 0.270 

2019 0.291 

2020 0.288 

2021 0.272 

2022 0.257 

2023 0.244 

2024 0.227 

2025 0.207 

2026 0.183 

2027 0.162 

2028 0.146 

2029 0.130 

2030 0.114 

2031 0.094 

2032 0.076 

2033 0.052 

2034 0.028 

2035 0.013 
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BILAGA 6  

 

Figur 6-1. Frekvens av årlig solinstrålning Stockholm kWh/m2 1983-2014. Källa: (SMHI, 2015).  
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BILAGA 7 

I denna del beräknas kapacitetsintäkter.  

Kapacitetsmarknad 

Utifrån PJM och UK antas kapacitetsintäkterna på en kapacitetsmarknad vara 300000 SEK/MW. 

Utifrån rapportens beräkning av hur mycket mer prima effekt solceller skulle kunna tillföra, 

beräknas intäkter på årsbasis och kWh-basis, baserat på installerad effekt och en specifik 

produktion på 950 kWh/kWt. Resultatet framgår till en årsintäkt på 4.1-7.1 (1.4-2.5) miljoner 

SEK/år, vilket motsvarar 4.0-4.3 (4.4-4.9)öre/kWh, för 100% respektive 30% av solelen, se tabell 

7-1. 

Produktionsgarantier 

Utifrån Svenska Kraftnäts effektabonnemang uppgår ett värde av att inte importera el till 

Stockholm till 74000 SEK/MW och 4.39 SEK/MWh. Utifrån studiens beräkning av hur mycket 

mer prima effekt solceller skulle kunna tillföra, beräknas intäkter på årsbasis och kWh-basis, baserat 

på installerad effekt och en specifik produktion på 950 kWh/kWt.  

Resultatet framgår i tabell 7-1, och visar att en årsintäkt på 1.0-1.8 (0.35-0.61) miljoner SEK/år, 

vilket motsvarar 1.0-1.1 (1.1-1.2) öre/kWh. 

Tabell 7-1. Eventuella intäkter från primagjord el. Kapacitetsintäkter och Produktionsgarantier. 

 100 MWt 

100% (30%) 

150 MWt 

100% (30%) 

200 MWt 

100% (30%) 

PV+KVV  

Prima effekt 

[MW] 

 

33.7 (24.7) 

 

39.2 (26.3) 

 

43.8  (28.3) 

PV 

Prima effekt 

[MW] 

Energi 

[GWh/år] 

 

13.7 (4.7) 

95 (28.5) 

 

19.2 (6.3) 

142.5 (42.8) 

 

23.8 (8.3) 

180 (54) 

Kap. intäkt MSEK/år öre/kWhsolel MSEK/år öre/kWhsolel MSEK/år öre/kWhsolel 

PV+KVV 

 

10.2 (7.4) 10.7 (26.0) 11.8 (7.9) 8.3 (18.5) 13.1 (8.5) 7.3 (15.7) 

PV 

 

4.1 (1.4) 4.3 (4.9) 5.8 (1.9) 4.0 (4.4) 7.1 (2.5) 4.0 (4.6) 

Prod. garanti MSEK/år öre/kWhsolel MSEK/år öre/kWhsolel MSEK/år öre/kWhsolel 

PV+KVV 2.5 (1.8) 2.6 (6.4) 2.9 (1.9) 2.0 (4.6) 3.2 (2.1) 1.8 (3.9) 

PV 1.0 (0.35) 1.1 (1.2) 1.4 (0.47) 1.0 (1.1) 1.8 (0.61) 1.0 (1.1) 

 

 


