
 

  

 

BRF MÅRDEN, NACKA 
Förutsättningar för elproduktion med solenergi . Rev C 

SAMMANFATTNING 
Genom installation av en solenergianläggning 

på byggnadernas tak kan föreningens 

lönsamhet stärkas och samtidigt ge en stark 

miljöprofil, och detta på ett relativt enkelt 

sätt med en förräntning av investerat kapital 

på 8-9%.                                              

Utredningen har utförts som ett 

samarbetsprojekt med HSB Stockholm. 

Robert Sundquist 
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Bakgrund 
 

 

Bostadsrättsföreningen Mården, är belägen på Sicklaberget / Jarlaberg, Nacka kommun. 

Områdets är beläget i ett naturskönt område med angivande utsikt över Fjäderholmarna och 

Höggarnsfjäörden.   

Föreningens byggnader är orienterade runt 2 gårdar (Gård 12 och 13) 

 

Anläggningens elkonsumtion för fastighetsdrift uppgår idag till ca 695 MW/år  totalt och fördelar sig 

tämligen lika på de två gårdarna. Uppvärmning sker genom en kombination av 

berg/frånluftsvärmepumpar och Fjärrvärme. 

Byggnaderna ligger väl inbäddade i en grön miljö ingår i ett större 

bostadsområde, som ett led i ett långsiktigt miljöarbete har frågan om 

att förse byggnader med solceller för partiell täckning av fastighetens 

behov.  

För att erhålla beslutsunderlag avseende investering, ekonomi och 

tekniska förutsättningar har denna utredning utarbetats. 

 

Båstad Oktober 2017 

 

 

ETAB energi AB 

Robert Sundquist /VD  

Stora Fjäderholmen på en karta 
från 1811 med bebyggelse och 
trädgårdsanläggningar på den 
södra delen av ön. 
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Sammanfattning 
Anläggningsinvestering. 

I utredningen har de olika takytorna särbehandlats varför en solcellsanläggning inom storleksordningen 25-270 

kWp (toppeffekt vid soligt väder) studerats dessutom har en lösning om ca 157 kWp placerad på övre 

parkeringsdäck studerats, som då även kommer att utgöra väderskydd för parkerade fordon, ligger utanför 

utredningsram. I första hand rekommenderas en anläggning om ca 250 (278) kWp som monteras på 

bostadsbyggnadernas sydöst och sydväst tak. Om juridisk möjlighet finns att montera solceller på garagetak är 

detta ekonomiskt fördelaktigt då det ger mervärde, möjlighet till tilläggsintäkt och som lämpligen kombineras 

med en utbyggd billaddningsanläggning. Modellen, Vidare har utredning förberetts så att komplettering för med 

ansökningshandlingar för energistöd tas fram för önskad omfattning. 

Solcellsanläggningens investering på bostadsbyggnaderna beräknas till ca 3.0 milj. inkl moms efter bidrag för fullt 

utbyggd anläggning. 

Då solcellsanläggningen har lång livslängd, mer än 30 år är 

det väsentligt att underliggande täckskikt är av god 

kondition och är välgjort. Då aktuell anläggning just erhållit 

ny takbeläggning i form av cementtegel lagt på nytt 

underlagstak av råspont är detta mer än väl förberett.  Det 

kan vara av ekonomisk betydelse att innan ställningar tas 

ner för de delar som återstår att komplettera med 

solcellsinstallation tämligen omgående, detta på grund av 

att kostnader för montage av taktsäkerhet elimineras. 

 

 

 

Anläggningens drift och underhållskostnader beräknas till ca 7-10 kkr/år för en fullt utbyggd anläggning om ca 

250-280 kWp.  

 

Energiförbrukning och produktion och värde. 

Fastighetens elenergiförbrukning uppgår idag till 695 MWh/år för drift av värme, VP, Ventilation, 

fastighetsbelysning och tvättstugor. Energiinköpet fördelas på 12 st tillförselpunkter varav en svarar för ca 57% . 

Övrig tillförsel sker till resterande byggnader sker via 63 amp anslutningar förutom två mindre abonnemang som 

endast svarar för 1-2% av totalförbrukningen. Av byggnadens elförbrukning avser ca 55-60% el till värmepumpar.  

Solenergianläggningen beräknas producera upp till 258 MWh/år beroende på storlek exkl parkeringsanl. 

Produktionsvärdet av energin beräknas till ca 250.000 kr/år räknat med 2016/17 års priser och ersättningar och 

inkluderar värde för minskat köp, elcertifikat, skattereduktion och försåld energi 

 

Drift och underhåll 

Underhållskostnaden för en solcells anläggning är mycket låg om den installerats och besiktigats på 

ett professionellt sätt, normalt behövs enbart tillsyn så att inga mekaniska skador uppstått på grund 

av yttre åverkan. Under anläggningens avskrivningstid bör man räkna med ett utbyte av växelriktare, 

(nuvärdeskostnad ca 200.000 kr för anl. i sin helhet). 
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Lönsamhet och garantier 

Förräntningen på grundinvesteringen för rekommenderad storlek uppgår till ca 8,5% exkl avskrivning, och ca 

4% vid en 20 årig avskrivning. Detta är beräknat med dagens energipriser, en ökning av energipriser med 10% 

ger en förräntning av 6,1% på investerat kapital och skall ställas mot aktuell låneränta om 2-3%. 

På solcellsmoduler utfärdas en linjär produktionsgaranti om 25 år där man garanterar minst 80% av 

märkeffekten vid garantitidens slut, för växelriktare 5 (10)år. 

Om möjlighet finns att nyttja garagebyggnadens tak bör detta alternativ övervägas då det ger en mer 

sammanhängande installation och väsentligt lägre investeringskostnad! 

Vår rekommendation är att ansökan om solenergistöd insändes omgående (kan senare uppdateras eller 

upphävas, om så beslutas av föreningen) och upphandlingsunderlag tas fram. Beslutstid är för närvarande lång! 

Anläggningsdata 

 

Fastighetsbeteckning  : Sicklaön 369:4 (G12) 
   : Sicklaön 369:8 (G13)  
Ägare   : BRF Mårdem 
Org. Nr.     716419-6565 

 
 

• Byggnadsår   1988-89 

• Antal lägenheter   237 

• Antal Lokaler   4 

• Antal tvättstugor  2 

• Antal frånluftsvärmepumpar 2 

• Bostadsarea (BOA)  18 529 m2 

• Lokalarea (LOA) Ca      700 m2 

• A-temp yta1    m2 

• Takyta  Ca   6 500 m2 

• Takmaterial    Nytt betongttegel 

• Tomtyta  Ca 23.315 m2 

• Antal våningsplan      1 - 6 

• Energiförbrukning el fastighet      695 MWh 

• Antal elmätare 200 A            2 st 

• Antal elmätare 200 A            8 st 

• Antal elmätare   25/16 A2           2 st 

• Vattenförbrukning  ca   m3/år 

• Energiförbrukning3 värme exkl VV       400 MWh  se Separat utredning 

• Medelställningshöjd inkl räcken         12,2 m 
 
 

  

                                                           
1 Med A temp åsyftas invändiga ytor i byggnaden, exkl. varmgarage, som värms till en nivå över 10 GrC.  
2 Dessa mätare har relativt lågt nyttjande och sammantaget uppgår förbrukningen via dessa till 10-15 MWh/år, vilka belastningsobjekt som 
är anslutna är okänt, bör utredas! 
3 Energiförbrukningen avse den del som avser eltillförsel till värme- och cirkpumpar 
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Solel, hur fungerar det och vad krävs? 
 

 

En solel anläggningen är i grunden relativ enkel. Den består 

av i princip 2 huvudenheter solcellsmoduler (1) samt en 

växelriktare(5), som kopplas in mot byggnadens befintliga 

elsystem. 

 

 

 

 

Solceller producerar likström (DC) som sedan omvandlas till 240/400V växelström(AC) som kan matas 

in i fastigheten på valfri punkt bakom nuvarande huvudmätare. Om solceller producerar mer energi än 

vad som för stunden förbrukas kommer den att gå ut på det allmänna nätet. För att hantera detta och 

ge möjlighet till försäljning så förser nätägaren anläggningen med en dubbelriktad mätare som mäter 

i båda riktningar och underrättar köparen om tidpunkt och mängd.  

Växelriktare har inbyggda skydd så att nätet inte oavsiktligt kan spänningssättas vid spänningsbortfall. 

När solel installeras på er anläggning gäller regel följande: 

• Anläggningens utlevererade effekt/ström kan inte vara högre än aktuellt-a abonnemang 

• Anläggningen omfattas inte av begränsning enligt energiskatteregeln För att utnyttja 

möjligheter för skattereduktion (0,60 kr/kWh) för försåld energi får huvudsäkring inte vara 

större än 100A på den anläggningsdel som man vill ha ersättning för. Genom att utnyttja 

möjligheten som finns att förse den byggnader som idag erhåller el med abonnemang <100A. 

Kan skattereduktions systemet utnyttjas. Totalt kan en juridisk person maximalt erhålla 18.000 

kr eller ersättning för 30.000 kWh/år 

• För att utnyttja möjlighet till elcertifikats ersättning på hela solenergiproduktionen, krävs att 

anläggningen förses med certifierad produktionsmätare vid varje inmatningspunkt i det 

interna nätet. Maximalt kan elcertifikat enligt dagens pris erhållas med ca 25.000 kr/år om 

certifikatsersättningen återgår till normal nivå kan ersättningen stiga till 40-50.000 kr/år.  

• Installation och inkoppling skall ske av behörig elektriker 

• Då anläggningen är relativt stor och avser flerfamiljshus skall kontakt tas med 

Stadsbyggnadskontoret, för ansökan om bygglov, tas då det räknas som en fasadförändring. 

Den utredning som pågår om slopande av bygglov för solceller avser en och två familjshus. 

Bygglov krävs!.  

För att uppnå god ekonomi på investeringen krävs dels att den anpassas väl mot anläggningens 

energibehov och storlek samt att hänsyn tas till planerade åtgärder under närmaste åren.  
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Elsystem 
Fastigheten tillförs el i 12 huvudpunkter varav två 

större vid värmepumpar och resterande vi egne 

fastighetsmätare i varje huskropp. 

Matning upp till vindsplan / Fläktrum är av  god art 

och medger i de flesta fall inverterinstallation om 

25 kW. I något fall upp till 63 kW. 

 

Fastighetens elsystem är uppbyggt kring ett 4-ledar system där huvudkablar har gemensam N och PE 

ledare. Ledningssystemet är dimensionerat efter dåtidens normer vilket medför en svag Nolledare 

samt en viss känslighet för vid höga potentialskillnader. 

Befintligt PE ledare är klen och avledningstid vid åska blir för lång för att anläggningens utrustning skall 

kunna säkras. På fastigheten finns inget åskledarsystem vilket annars skulle ha kunnat nyttjas. 

 

Fig 1 

 

I samband med anläggningsgenomgång har centraler översiktligt 

kontrollerats och vissa värmefotograferingar har tagits för att 

säkerställa att inga överbelastningar i kabelstråk förekommer.  Inga 

fel har noterats. 

 

För att säkerställa en framtida solenergianläggnings funktion bör anläggningen kompletteras med  ett 

PUS (Potential Utjämnings System) till vilket montagesystem, moduler och överspänningsskydd kan 

anslutas mot jord. 

 

Investeringskostnad för PUS anläggningen beräknas till storleksordningen 150-170 kkr och utföres 

lämpligen med 4 jordspett som fördelas över byggnader på ett lämpligt sätt. Investeringen är inräknad 

i solelanläggningens totalkostnad.  

 

El-energiförbrukning. 
Årsförbrukning 

Anläggningens nuvarande förbrukning vid abonnemang (125/200A)  397,4   MWh4  
Via abonnemang med elmätare 63/100 A (skattered)  Ca 287.8   MWh 
Via abonnemang med elmätare 25 A     Ca       10,2   MWh 
Total elförbrukning     695,4   MWh  

                                                           
4 Förbrukningsvärden avser 2016 och omräknat till 8760 timmars år (ej skottår) 
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Energiförbrukningens fördelning 
För att få en bild av hur en solenergianläggning kommer att samverka med den befintliga 

anläggningens förbrukningsmönster. Utifrån anläggningens konstruktion samt energileverantörens 

avläsningar har vi fått en tämligen god bild av byggnadernas energifönster. För att bedöma hur 

fördelning och energiprofil tar sig ut har dels inventering av alla centraler utförts samt att HSB har 

centralt utfört vissa punktmätningar. 

 

 

 

 

 

 

Av fastighetsrelaterad energi exkl Värmepump  298,1 MWh (G12: 152,6 G13: 145,5 MWh) 
Utgör basförbrukningen   ca     54% 
Utgör dagförbrukningen  ca     46% 
Utgör dynamiska dagförbrukningen ca     24% 
 
(Max möjlig soltäckning av fastighetsel ca     82% (förutsätter att sol finns tillg. året runt, vilket tyvärr inte är 

fallet)) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fördelningen baseras på dagens lösning med värme- 
och varmvattenproduktion med värmepumpar och 
fjärrvärme där den sammantagna fastighetselen utgör 
695 MWh/år   
  

Bas Förbr. 

Dag förbr. 

Dyn. förfbr. 

Definitioner 

Basförbrukning är energi som sker under många av årets timmar och sker oavsett 

väder och vind, dag eller natt. 

Dagförbrukning är sådan förbrukning som huvudsakligen sker från 06:00-18:00 

Dynamisk förbrukning är sådan förbrukning som direktpåverkas av brukare 

exempelvis VV, Tvättstugor, Hissar, Trappbelysning mm. 
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Anläggningstorlek 
 

Då anläggningen har ett flertal inmatningspunkter med egna abonnemang kan anläggningens 

utformning väljas tämligen fritt. Från 25-250 kWp. Investeringen är tämligen linjär då anläggningens 

utformning är medför att en solcellsanläggning är tämligen lättinstallerad.  

Vi har därför valt att redovisa effekt av en full anläggning, om man önskar minska storlek eller 

investering rekommenderas att i första hand ta bort ytor med mindre effekter. 

 

Energiprisets sammansättning 
 

Dagens sammantagna energipris är ca 1.120 kr/MWh inkl skatter som fördelar sig enligt diagram 

 

Den största andel av elkostnaden är rörlig och 

påverkas direkt av åtgärder som minskar 

elenergiinköpet. 

 

 

 

 

  

 

Av totala energikostnader utgör skatter i form av 

energiskatt, moms etc. den absolut största 

delen. Genom att se över abonnemang storlek 

och utrustnings kondition kan i vissa fall 

anläggningens effektstatus effektiviseras vilket 

direkt påverka de fasta kostnaderna. 

Värdet på försåld energi uppgår i dagsläget till ca 30-45 öre/kWh, om specialarrangemang genom att 

nyttja någon av de mindre mätarna kan värdet på försåld energi att kunna uppgå till 90-100 öre om 

skattereduktion om 60 öre via mindre mätare genomförs, omfattningen är som tidigare nämnts 

begränsad.  
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Takbestånd 
Området består av större antal byggnadsdelar med varierande takutformning, den totala ytan 

beräknas till ca 6.500 m2 med en täckning av betongtegel.  

För närvarande pågår utbyte till täckning med betongtegel på ett underlag av pappbelagd råspont. 

Detta medför ett bra underlag för solceller som lätt kan fästas in takkonstruktionen.  

Figur 2 områdets situationsplan 

 

Nyttig solenergi mot olika takriktningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kWp = ca 6 m2 solceller 

  



 

Rapport BRF Mården Rev C.docx Aug. 2017 Sida 10 av 18 

 

Placering av solceller 
Figur 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 visar områdets situationsplan och de två gårdarnas lägen, av fig 3 framgår var solcells moduler kan 

placeras och det är tre azimutriktningar (väderstreck) som blir aktuella (S / Ö / V).  

Taklutningen är genomgående ca 22,5 grader. 

I simulering har vi utgått från värden enligt tabell sid 13 

Då moduler med olika azimut (väderstreck) riktning har olika produktion dels beroende på tidpunkt men även 

tid på dagen, moduler med en östlig riktning har en högre produktion än motsvarande mot väst bl.a. beroende 

på utetemperatur5 men även sommarmolnens frekvens. Båda gårdarnas förbrukning och effektprofiler är mycket 

lika varför diagram endast visas för gård 12.   

                                                           
5 Solceller har som annan elektrisk utrustning högre verkningsgrad vid kallare väderlek än varm. En sval morgon relativt en varm 
eftermiddag ger stora skillnader. 
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Modulplaceringar tak 
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Vid analys av anläggningens elförbrukning framgår 

två tydliga faktum, dels ca 150% högre 

basförbrukning under vinterhalvåret, vilket 

förklaras med att värmepumpar producerar mer 

värme som nyttjas för uppvärmning. 

Den mörkare årstiden har självfallet högre 

belysningsbehov men det får anses som 

försumbart i detta sammanhang. 

 

 

Vidare framgår att anläggningens dynamiska förbrukning är 

mer förskjuten åt eftermiddag/kväll än förmidagstiden, och 

är helt relaterat till nyttjandet av tvättstugan. Detta innebär 

att en solcellsanläggning som är något riktade mot väst 

stämmer mer väl med anläggningens behov. Vidstående 

diagram visar medeldygnets effektprofil. 

 

Olika takytors produktionsprofil 
 

 

Av diagram framgår hur de olika takytornas 

specifika energiproduktion. För att erhålla bättre 

likformighet över dygnet en större andel av 

solenergiproduktionen nyttjas. Detta åstadkoms 

genom att mixa ytor Ö/S/V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovanstående diagram visar hur produktion och förbrukning samspelar, överproduktionen en klar sommardag 

blir ansenlig, om anläggningens storlek maximeras, detta på grund av att värmepumpar ej är i drift. För att 

bedöma en totalkonsekvens krävs en helhetsöversyn där fjärrvärmekostnader vägs in och sambehandlas med 

alternativ där värmepumpar nyttjas året runt. Förutsätter att de täcker maxlastbehovet. 
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Den överlagrade bilden för solenergiproduktion och 

anläggningens totala energibehov (Gård 12), inkl. VP, 

får med nuvarande driftsstrategi följande utseende! 

Den överproducerade energin blir i detta fall ca 38 

MWh/år  

  

 

 

Och en   överlagring mot enbart fastighetsel 

(ventilation, belysning, tvätt och hissar) ger följande 

struktur. Den överproducerade energin blir i detta fall 

ca 59 MWh/år  

 

 

Om samtliga praktiskt utnyttjningsbara takytor G 12 + G 13 enl., tabell sid 13, nyttjas beräknas den nya 

energibilden, vid dagens driftsstrategi, bli enligt följande, avrundade värden:  

Översiktlig sammanställning 
   Idag VP inkl VP exkl 
Köpt el till Värmepumpar Ca 400 380 400  MWh  
Köpt el till fastigheter Ca 300 200 195  MWh    
Direktnyttjad solenergi Ca      0 120    105  MWh 
Försåld solenergi Ca      0 110 125  MWh 
 
Total solenergiproduktion Ca      0 230 230  MWh  
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Investeringsammanställning
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Energiekonomi 
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Taklayouter 

  



 

Rapport BRF Mården Rev C.docx Aug. 2017 Sida 18 av 18 

 


