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Bakgrund
Malmö stad har i dagsläget 100 % förnybar elförsörjning, där ungefär 88 % är inköpt
vattenkraft, 11% egenproducerad vindel och 1% egenproducerad solel. Stadsfastigheters
nuvarande ambitionsnivå för solel är ca 500 kvm/år, vilket i genomsnitt har uppnåtts med god
marginal.
Fram till den 1 juli 2017 fanns en effektgräns för solel om 255 kW per juridisk person, över
vilken skatteplikt för all egen produktion av solel inträdde, om 292 SEK/MWh. Detta gjorde
investeringar ekonomiskt svårmotiverade, även med 30% investeringsstöd.
Från och med 2019 är energiskatten 331 SEK/MWh för använd el. Samma skatt tas ut på
solel från anläggningar som är större än 255 kW, och upp till denna gräns gäller
5 SEK/MWh. Effektgränsen per juridisk person har alltså slopats, och skatten på solel från
mindre anläggningar har sänkts rejält, vilket placerar solel i en ny dager.
Därutöver införs i de nya BBR-kraven en faktor PEel = 1,6 för all elanvändning i beräkningen
av det så kallade Primärenergitalet. (Se mer i Appendix 1.) Primärenergitalet ligger till grund
för beslut om bygglov. Att minimera en byggnads elanvändning är därmed angeläget, och
installation av solel utgör ett bra komplement till energieffektiv projektering. År 2021 planeras
PEel höjas till 2,5, vilket ytterligare öka incitamentet att satsa på solel.
Mot bakgrund av de nya förutsättningarna har det internt stadsfastigheter diskuteras en ökad
ambitionsnivå, vilket sammanfallit väl med att servicenämnden i september 2017 beställde
en utredning av stadsfastigheter beträffande potentialen till solelproduktion i
fastighetsbeståndet.
Föreliggande rapport är resultatet av utredningen.
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Sammanfattning och diskussion
Senare års prisfall på solelinstallationer tillsammans med förändrade skatteregler bidrar till
en gynnsammare bild av ekonomin, medan prisfall på elcertifikat och el verkar i motsatt
riktning.
Centralt för kalkylen är att en kilowattimme solel som används i byggnaden i dagsläget ger
en besparing för stadsfastigheter på drygt 75 öre, medan en som måste säljas ger en intäkt
på strax under 30 öre.
Som ett beslutsunderlag för vilken typ av solelanläggningar som förvaltningen bör satsa på,
har tio typkalkyler tagits fram:

Typkalkyler, 45 år
Installerad effekt, kW
Total investering, SEK
(solcellsstöd inräknat)

Fastighet

Fastighet

Fastighet

Fastighet

Mark

10
115 080

40
409 129

75
738 582

255
2 242 674

1000
9 600 000

8 902

35 606

66 761

226 988

890 150

0

0

0

0

50

-73 762

-573 229

-1 108 305

-4 071 168

-8 298 274

Återbetalningstid, år

25

17

17

13

22

Överskott, %
Nettonuvärde besparing,
SEK

50

50

50

50

100

-683

-281 065

-560 241

-2 310 581

1 839 083

45

24

23

20

~60

Årlig produktion, kWh
Överskott, %
Nettonuvärde besparing,
SEK

Återbetalningstid, år

En anläggning om 75 kW motsvarar den nuvarande ambitionsnivån om 500 kvadratmeter
per år, och ger ett årligt tillskott av egenproducerad förnybar el till Malmö stads miljömål om
cirka 0,04 procentenheter.
Grönmarkerade alternativ borde kunna anses godtagbara, då återbetalningstiden är kortare
än solcellernas prestandagaranti om 30 år.
I valet mellan exempelvis en 10 kW anläggning som precis möter en byggnads effektbehov
söndagar i juli (i syfte att minimera överskott), och en 40 kW anläggning med 50% överskott,
är det långsiktigt fördelaktigt att välja den senare: Återbetalningstiden är aningen kortare,
medan solelproduktionen och därmed bidraget till Malmö stads förnybartmål fyrdubblas.
Om 20-25 års återbetalningstider kan anses godtagbara, bör det med hänsyn till miljömålen
betraktas som eftersträvansvärt att – om takytorna så medger – dimensionera anläggningar
för ett visst överskott, snarare än för att möta byggnadens lägsta effektbehov vid lunchtid.
Beträffande markanläggningar konkurrerar sådana på de fastigheter där stadsfastigheter har
skötselansvar med grönyteanspråk. Går det att bygga dem så pass fastighetsnära att det är
möjligt att ansluta dem till en eller flera fastigheter som kan hantera hälften av elproduktionen
kan de i princip återbetala sig, medan en helt fristående anläggning vore en ekonomiskt
mycket dålig investering. Fastigheter som kan hantera 500 kW solel är dock mycket
sällsynta.
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Potentialen till solelproduktion i fastighetsbeståndet har angripits i tre steg:
1. Ett urval fastigheter utan solel och med stor elanvändning har identifierats med hjälp
av stadsfastigheters energiuppföljningssystem, varefter deras tak har bedömts via
foton tagna rakt uppifrån avseende lämpliga ytor och möjlig installation av solel: Här
bedöms cirka 1,3 GWh solel kunna produceras utan överproduktion, motsvarande ett
tillskott av egenproducerad förnybar el till Malmö stads om cirka 0,8 procentenheter.
Sammanlagd investeringskostnad bedöms till cirka 12 mnkr inklusive stöd, med en
grovt uppskattad gemensam återbetalningstid på cirka 18 år.
2. Schablonsiffror bakom liknande studier i stora fastighetsbestånd har konstaterats
vara realistiska via analys av fyra egna nyligen projekterade solelinstallationer med
överproduktion: Bedömningen är att en genomsnittlig area solel motsvarande 40% av
byggnadens bruttotalarea plan 1 (byggnadens fotavtryck mot mark) är nåbar, och att
cirka 50% av fastigheterna kan förväntas vara lämpliga. Genom att utifrån detta
summera potentialen hos byggnader i beståndet där anläggningar om minst 40 kW
skulle kunna byggas, motsvarande 670 kvadratmeter bruttotalarea plan 1, nås en
uppskattning om totalt 14 GWh solel, motsvarande cirka 9 procent av Malmö stads
nuvarande elanvändning. Andelen solel av stadsfastigheters elanvändning skulle bli
cirka 14%.
Det bör här understrykas att dessa 14 GWh inte kan adderas till de 0,8 GWh solel
som redan produceras och de 1,3 GWh som anses nåbara i fastigheter med stor
förbrukning, utan att de ska ses som ett helhetsresultat utifrån
schablonuppskattningar.
Kostnaden är svårbestämd, då framtida stödnivåer och solcellspriser är relativt
okända. Med dagens installationspriser skulle kostnaden ligga på 200 mnkr exklusive
stöd och 140 mnkr inklusive stöd.
3. Potentialen till förnybar elproduktion via konsekvent tillämpning av solel vid framtida
nybyggnation har bestämts genom att sammanställa historiskt årligen tillkommande
bruttotalarea plan 1 utifrån databasen för stadsfastigheters ritningsarkiv: I dagsläget
bygger stadsfastigheter ny bruttototalarea plan 1 i en omfattning om cirka 4200
kvadratmeter per år, årligen ökande med cirka 75 kvadratmeter. Antas här att en
genomsnittlig area solel motsvarande 40% av bruttotalarea plan 1 är uppnåbar i
mängden av alla nybyggda fastigheter, möjliggörs cirka 2,9 GWh produktion av solel
till år 2030 och 5,8 GWh till år 2040. Skulle Malmö stads elanvändning ligga kvar på
150 GWh under hela perioden skulle tillskottet av egenproducerad förnybar energi
motsvara 1,9 respektive 3,9 procentenheter.
Tillkommande kostnad fram till 2030 vore med samma resonemang som tidigare
cirka 42 mnkr exklusive stöd och 30 mnkr inklusive stöd.
Beträffande finansiering av solanläggningar sker detta nuläget genom att pengar äskas för
att utföra installationerna i samband med till exempel takomläggningar och vid nybyggnation,
vilket i förlängningen leder till ökade hyror.
Ett tänkbart alternativ vore ett miljöbetingat politiskt beslut om ett årligt belopp dedikerat för
solelinstallationer, vilket ekonomiskt skulle gå utanpå stadsfastigheters ordinarie verksamhet.
Företag med affärsidéer kring att bygga och förvalta solelanläggningar på upplåtet tak börjar
dyka upp på marknaden. Tanken är att detta antingen ska leda till förutsägbarhet för kunden,
som då köper solelen till ett fast pris under 30 år, eller till ett nollsummespel för kunden,
varvid priset avtalas motsvara inköpspriset för ordinarie el. Motparten kan antingen fylla en
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funktion motsvarande en bank, vilket ofta leder till relativt dyr solel, alternativt finansiera
anläggningen via crowdfunding, där ett aktiebolag sedan sköter installation och drift av
anläggningen. Målet är i det senare fallet utdelning till ägarna i aktiebolaget, vilket tenderar
leda till krav på ingen eller liten överproduktion. Detta betyder att andelen intressanta
fastigheter i beståndet inte blir så stort för en dylik aktör. Stadsfastigheter sonderar terrängen
i denna riktning, med sikte på ett möjligt pilotprojekt för någon större fastighet.
De fyra egna nyprojekterade solcellsanläggningar som undersökts i punkt 2 kommer
samtliga att installeras på förskolor. Hyresgästerna ser mycket positivt på anläggningarna,
och det bedöms också som ett bra sätt att visa upp ett hållbart byggande för en växande
generation, vilken möjligen även kan inspirera sin föräldrageneration till liknande
investeringar. Sådana satsningar bör, som ett komplement till solcellinstallationer på
byggnader med stort profilvärde för staden, bidra till att solceller växer som företeelse både i
det privata och i det offentliga.
Beträffande hur snabbt andelen solel i stadsfastigheters byggnader kan växa återstår att
utreda. Solel bör projekteras så som den har projekterats på de fyra förskolorna, det vill säga
på väl valda byggnader efter en noggrann utredning av aktuellt delbestånd, utgående från:









väderstreck och taklutning
takbeläggning (tegel, papp, plåt)
möjlig solcellsyta
teoretisk årlig produktion från solceller
fastighetens elbehov och effektbehov under sommarmånaderna
stadsfastigheters underhållsplanering för tak
bedömd risk för skadegörelse
investeringsbedömning.

Arbetet med förskolorna och med potentialstudien har bidragit till utökat internt samarbete
och ökad förståelse, inbegripande utveckling och konsolidering av interna verktyg för:




bedömning av framtida priser på el och elcertifikat
analys av timvärden för byggnadens elanvändning kontra produktion av solel
ovan avhängig projektekonomi.

Om det kommer att visa sig möjligt att realisera hela den bedömda potentialen till exempelvis
år 2030 eller till år 2040 kan studien inte svara på, men den har lett till en klarare bild av
fastighetsbeståndets kapacitet under gynnsamma omständigheter, av solelens potentiella roll
i det fortsatta arbetet mot att minimera klimatpåverkan i alla skeden av bygg- och
förvaltningsprocessen, samt av vilka komponenter som bör ingå vid granskning och beslut.

En kraftigt ökad installationstakt kommer att kräva ökade personella resurser samt viss
kompetensutveckling inom området.
Utredningen föreslår ett principbeslut, snarare än ett årligt mål, om att solel prioriteras
starkare vid projektering för ny-, ombyggnad och takunderhåll. Principbeslutet föreslås
innebära att installationsmöjligheten för solel alltid utreds, och genomförs i de fall det är
försvarbart ur ekonomiskt, praktiskt och antikvariskt/arkitektoniskt perspektiv.
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1. Ekonomi
I detta avsnitt presenteras typkalkyler i ett urval intressanta fall, baserade på
stadsfastigheters LCC-kalkyl för investeringsbedömning (LCC = Life Cycle Cost).
För att förtydliga förutsättningarna för LCC-beräkningarna beskrivs i efterföljande avsnitt
huvuddragen i de ekonomiska förutsättningarna för en solcellsinstallation.

Typkalkyler
För nätkopplade anläggningar har beräknats typkalkyler med noll respektive 50% överskott
för anläggningar om 10 kW, 40 kW, 75 kW, 255 kW. Även anläggningar på mark, om 1 MW,
har inkluderats. I det ena fallet antas den kopplad till en eller flera fastigheter som kan ta
emot hälften av elen medan andra hälften säljs, och i det andra fallet antas den vara
fristående, varvid all el behöver säljas. 75 kW har inkluderats eftersom det motsvarar
nuvarande årliga mål om 500 kvadratmeter solel, och 255 kW eftersom det är övre gränsen
för avdrag på energiskatt på el.
Resultatet sammanfattas i nedan tabell.
Typkalkyler, 45 år
Installerad effekt, kW
Installationskostnad,
SEK/kW
Total investering, SEK
(solcellsstöd inräknat)

Fastighet

Fastighet

Fastighet

Fastighet

Mark

10

40

75

255

1000

13 700
115 080

12 176
409 129

11 724
738 582

10 470
2 242 674

9 000
9 600 000

8 902

35 606

66 761

226 988

890 150

Elcertifikattilldelning

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Kvotpliktig för elcertifikat

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Överskott, %
Nettonuvärde besparing,
SEK

0

0

0

0

50

-73 762

-573 229

-1 108 305

-4 071 168

-8 298 274

Återbetalningstid, år

25

17

17

13

22

Överskott, %
Nettonuvärde besparing,
SEK

50

50

50

50

100

-683

-281 065

-560 241

-2 310 581

1 839 083

45

24

23

20

~60

Årlig produktion, kWh

Återbetalningstid, år

En första reflektion kring resultatet är att grönmarkerat kan anses godtagbart, då
återbetalningstiden är kortare än solcellernas prestandagaranti om 30 år.
Ytterligare en reflektion är att i valet mellan exempelvis en 10 kW anläggning som precis
möter en byggnads effektbehov söndagar i juli (i syfte att minimera överskott), och en 40 kW
anläggning med 50% överskott, är det fördelaktigt att välja den senare: Återbetalningstiden
är aningen kortare, medan solelproduktionen och därmed bidraget till Malmö stads
förnybartmål fyrdubblas.
Om 20-25 års återbetalningstider kan anses godtagbara, bör det med hänsyn till klimatmålen
betraktas som eftersträvansvärt att sikta på anläggningar med 25% till 50% överskott,
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snarare än anläggningar som är dimensionerade att precis möta byggnadens lägsta
effektbehov.

Investering och livslängd
I International Energy Agency’s Photovoltaic Power Systems Programme (IEA-PVPS)
kartläggs bland annat solelmarknaden i olika länder. I senaste upplagan av National Survey
Report of PV power Applications in Sweden uppges installationspriser enligt nedan (se figur).

I redovisade typkalkyler hämtas priset per installerad kW från diagrammet ovan. Till
installationspriset läggs en schablonkostnad om 12% för bygglov, projektledning,
konsultkostnader, etc, varefter dras av 30% alternativt 1,2 mnkr för att nå kostnaden efter
tilldelning av stöd från det svenska stödsystemet för solceller. (Största stödbelopp per
anläggning är 1,2 mnkr.)
En regelbundet återkommande investering som måste göras för att anläggningen skall
fungera är byte av växelriktare. Här används en schablonkostnad som varierar med
anläggningens storlek:
0-10 kW: 3 000 kr/kW
10-30 kW: 2 000 kr/kW
30-100 kW: 1 500 kr/kW
större än 100 kW: 1 000 kr/kW.
Eftersom växelriktare som regel måste bytas vart 15’e år och att det är känt att solcellerna i
sig håller i omkring 50 år, antas en livslängd om 45 år.
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Skattereduktion – av ringa betydelse för nya anläggningar
Har inkopplingspunkten en säkring mindre än 100 A (vilket motsvarar en solelanläggning om
ca 69 kW), och är volymen el som årsvis tas ut minst lika stor som den som matas in,
medges skattereduktion.
Skattereduktionen är 60 öre per kilowattimme, eller 600 SEK/MWh. Eftersom underlaget
högst kan uppgå till 30 MWh är den högsta skattereduktion en person kan få 18 000 kronor
per år.
Skattereduktionen administreras separat gentemot skatteverket, och motsvarar sett till
stadsfastigheters nuvarande solelproduktion om cirka 800 MWh/år knappt 23 SEK/MWh.
Den har därför mycket liten betydelse för nya solelanläggningar, varför den fortsättningsvis
bortses ifrån.

Statligt stöd till solceller enligt förordning SFS 2009:689

Statligt stöd för installation av solcellssystem kan lämnas som ett engångsbidrag till den som
investerar i ett nätanslutet solcellssystem.
Stödnivån från och med den 1 januari 2018 är maximalt 30 procent för alla sökande.
Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande
kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt
elektrisk toppeffekt.
Intäkt för sparad respektive såld el
Solel som går åt i fastigheten leder till en besparing av köpt energi, vars kostnad består av
Elpris, Påslag för handelsavgift och avgift till Svenska Kraftnät (SVK), Nätkostnad för
elöverföring, Elcertifikatavgift, samt Skatt.
Solel som inte går åt i byggnaden, så kallad överskottsproduktion, måste säljas.
För stadsfastigheter kan huvuddragen i den förväntade intäktsbilden för produktionsåret
2019 sammanfattas enligt nedan. (Gäller anläggningar med huvudsäkring minde än 160 A,
och 25% överskottsproduktion).
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Angiven skatt om 326 SEK/MWh är i själva verket ett avdrag som kan göras specifikt för
solelanläggningar upp till 255 kW; full elenergiskatt år 2019 är 331 SEK/MWh.
Vidare kan i diagrammet noteras att Elpriset för såld solel uppges lägre än för solel som går
åt i byggnaden. Detta beror på att elpriset för köpt el är till 80% prissäkrat, medan
överskottsel måste säljas till så kallat spotpris, vilket varierar timme för timme. Eftersom
överskottet uppstår sommartid, när spotpriset generellt är lägre än årsgenomsnittet, uppstår
en så kallad profilkostnad för såld solel, vilken vid exempelvis 25% överskott motsvarar en
minskning om cirka 10% relativt årsgenomsnittet. Då större överskott inte bara uppstår under
sommaren, utan även vår och höst, blir profilkostnaden de facto mindre, och beräknas vid till
exempel 50% överskott till cirka 7,5%.
Ytterligare en sak som varierar är Nätkostnaden: För elabonnemang med säkringsstorlek
mindre än 160 A är den 64,3 SEK/MWh, så som i diagrammet ovan, medan den är
40 SEK/MWh för abonnemang med säkring över 160 A.
Den största osäkerheten i solelkalkyler är prognosen för framtida elpriser. Oberoende
analysföretag tillhandahåller långtidsprognoser, men tidigare erfarenheter har visat att de kan
vara vanskliga att använda vid en investeringsbedömning. För studiens räkning antas
elmarknadsaktörernas samlade förutsägelse om framtida elpriser vara väl så goda som
något analysföretags. Därför används de elpriser som redovisas för terminshandeln på
Nasdaq OMX. (Terminshandel innebär att el kan handlas upp till 8 år framåt i tiden, och
kallas även forwardhandel.)
Metoden består i korthet i att anta att elpriset följer Nasdaq i 8 år, varefter det antas vara
konstant under år 9-30. Det härav beräknade medelpriset blir med terminspriser från Nasdaq
och valutaomvandling 10,19 SEK/EUR från valut.se, båda hämtade 2018-03-27, omkring
735 SEK/MWh.
En besparingseffekt som är relativt svår att uppskatta är att en solelanläggning under
speciellt sommarmånaderna tenderar att sänka byggnadens maximala effektuttag. Utöver
överföringskostnaden om 64,30 SEK/MWh debiterar nätägaren varje månad en kostnad per
kW uttagen maxeffekt under månaden, i nuläget 95,20 SEK/kW.
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Analys av fyra sentida planerade solanläggningar med 25 – 50 % överskott har gett att den
årliga besparingen schablonmässigt kan beräknas som:
Besparing i effektdebitering = 2 * andel överskott * installerad effekt * 95,2 SEK/år.
Storleken på besparingen bestäms säkrast individuellt per installation genom matchning per
timme av simulerad solelproduktion mot uppmätt elanvändning i byggnaden, och det är troligt
att den har en något slumpartad variation mellan olika år. Helt säkert är att effektkostnaden
minskar, även om schablonberäkningen ovan bör tas med en nypa salt.

Intäkt från försäljning av elcertifikat
Förutsatt att en solelanläggning anmäls till elcertifikatsystemet samt godkänns för tilldelning,
tilldelas innehavaren ett certifikat per MWh producerad solel under de 15 första årens
driftstid. Certifikaten kontoförs i systemet CESAR och kan säljas, till exempelvis till ordinarie
elleverantör. Kostnaden för en godkänd elcertifikatmätare är cirka 5000 SEK, och
dataöverföringen till CESAR kostar cirka 1 200 SEK per anläggning och år.
Genomsnittspriset per certifikat var år 2016 cirka 136 SEK/MWh, föll under år 2017 till
66 SEK/MWh, och är hittills för 2018 cirka 86 SEK/MWh. En inte ovanlig bedömning i
branschen är att certifikatens värde kommer att avta mot noll under systemets livstid, vilket
bör vara en rimlig utgångspunkt för att undvika i överkant optimistiska kalkyler.
Med 5 års terminspriser från Svensk Kraftmäkling (SKM) hämtade 2018-03-27, samt ovan
utgångspunkt, beräknas medelvärdet till cirka 35 SEK/MWh under tilldelningstiden.
Intäkten från elcertifikat har generellt ingen stor betydelse för en mindre solanläggning: En
anläggning om 40 kW tilldelas i bästa fall 40 st certifikat per år, i dagsläget motsvarande ett
värde om cirka 3400 SEK, varav återstår 2200 SEK efter inrapporteringskostnaden.
Sett till att medelpriset under tilldelningstiden beräknas vara cirka 35 SEK/MWh, kan det
årliga genomsnittsvärdet under tilldelningstiden om 15 år beräknas till ungefär 40*35-1200 =
200 SEK/år. Slås detta dessutom ut över en antagen livslängd om
45 år återstår i medeltal ett värde om 60-70 SEK/år.
För solanläggningar över 50 kW samt med produktion större än 60 MWh/år annulleras
dessutom varje år en given andel av certifikaten. Denna andel kallas kvotplikt, och varierar år
från år. I genomsnitt är kvotplikten 27% från 2019 till 2033.
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2. Potentialstudiens förutsättningar
Det finns i huvudsak två fysiska aspekter som bestämmer tillämpbarheten och lönsamheten
för en solcellsinstallation: Byggnadens elanvändning - i synnerhet sommartid, då en
solelanläggning producerar som mest - samt takytornas grad av kontinuitet och renhet.
I syfte att i viss mån automatisera arbetet, vore det önskvärt att hämta objektnummer,
anläggnings-ID och adress för elanläggningar från stadsfastigheters
energiuppföljningssystem E4, vilkas elanvändning kopplas till lämpliga takytor i
stadsfastigheters GIS-databas.
Detta avsnitt visar att E4 är välfungerande och så gott som heltäckande beträffande
elabonnemang och export av anläggings-ID, varför effektbehovet sommartid är tillgängligt via
analys av timvärden från nätägarens verktyg EON Navigator.
Dock följer inte adresserna i E4’s databas samma standard som adresserna i GISdatabasen, varför kopplingen till GIS inte kan göras: Intressanta tak måste manuellt
bedömas via ortofoton och mätverktyg i Malmö stads Plan- och byggatlas.
Vägen framåt ligger i att stadsfastighets ritningsarkiv Hyperdoc i sin databas tillhandahåller
uppgift om bruttotalarea (BTA) per byggnad och plan, liksom uppgift om vilket år respektive
byggnad uppfördes. BTA plan 1 är detsamma som byggnadens fotavtryck mot mark, vilket
ger ingångsdata för potentialuppskattningar både i befintligt bestånd och vid nybyggnation.
Nedan resonemangen bakom ovan slutsatser, närmre metodbeskrivningar återges i nästa
avsnitt.
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Tillförlitligheten vid export av förbrukningspunkter från E4
En export med nedan inställning ger en excelfil över alla elförbrukningspunkter
(elabonnemang) med Objektnummer, Objektnamn, Anläggings-ID, Förbrukningspunkt,
Fastighetsnamn, Adress och Energianvändning den senaste 12-månadersperioden:

Summan av energianvändning för en export enligt ovan har jämförts med vad som kan
utläsas i huvudmenyns summeringsverktyg. Resultatet redovisas nedan:
Autosummering via huvudmeny, kWh
El övrig HG

17 371 083

Elvärme HG

4 964 623

Elvärme SF

9 639 247

El övrig SF

69 914 319

Summa ovan

101 889 272

Export av förbrukningspunktlista, kWh
Totalsumma alla fyra kategorier

100 583 671

Saknas jämfört med autosummering
Andel saknat

1 305 601
1,28%

Slutsatsen är att inga abonnemang med väsentlig påverkan på potentialstudien saknas i
exporten.
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Rimlighetskontroll av antalet abonnemang i E4.
I E4 framgår vid markering av ”Fastigheter” att antalet inlagda fastigheter är 784 st:

Av dessa kan ett antal konstateras vara inaktiva, vilka är rödmarkerade och hamnar längst
ner i fastighetslistan. Genom skärmklipp på de inaktiva och manuell räkning (se filer ”Antal
fast…”) kan antalet aktiva fastigheter konstateras vara 784 – 58 – 7 = 719 st.
Med samma metod kan antalet objekt i E4 konstateras vara 791:

Det framgår inte hur många som eventuellt är inaktiva.
Objekten i beståndet kan ha både ett och flera abonnemang, liksom att abonnemang kan
delas mellan ett flertal objekt på samma fastighet.
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Exportinställning 1 - Förbrukningspunktlista alla elanläggningar per månad.
Förbrukningspunktlista per mediasort med inställning enligt nedan. Alla mediasorter
beträffande el är valda (utom solel), varför inkluderas både elvärme och övrig el, samt både
stadsfastigheters och hyresgästers abonnemang:

Antalet abonnemang med denna inställning blir 682, och dubblettvärden saknas.
Med tanke på att det inte är ovanligt att fastigheter har flera abonnemang upplevs här antalet
exporterade förbrukningspunkter som för få. Detsamma kan sägas sett till antalet objekt.
För att undersöka ifall rapportinställningarna kan inverka körs en identisk export, men per år
istället för månad.
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Exportinställning 2 – Förbrukningspunktlista alla elanläggningar per år, inställning:

Antalet abonnemang blir med båda metoderna 682 st, och dubblettvärden saknas.
Att listorna är identiska med hänsyn till objektnr och anläggnings-ID troliggörs via matching i
excel, varvid inget som finns i den ena saknas i den andra. På grund av
inställningsskillnaden ”månad” respektive ”år” uppstår skillnader i ”12-mån”
(energianvändning). Dessa ligger i de flesta fall på någon procent. I de enstaka fall de ligger
på tiotals procent, antas det handla om nybyggnation eller nyanskaffning, där E4’ans
beräknade värde för år skiljer sig från summan av de senaste 12 månadernas användning.
I skrivande stund innehåller Fastighetsregistret, vilket ska innehålla alla stadsfastigheters
objekt, 595 st unika objektnummer och dubbletter saknas.
Det framgår också att E4’ans 682 st uttagspunkter är fördelade på 478 st objekt.
Genom matchning mot Fastighetsregistret konstateras att det finns 120 st objekt som saknar
abonnemangsmätare i E4, och 3 st abonnemangsmätare i E4, vilka inte ger träff i
Fastighetsregistret.
Via sortering efter Fastighetsbeteckning och antagande om gemensam abonnemangsmätare
för 66 st objekt på 7 fastigheter återstår 120-(65-7) = 62 st. För 18 av dessa hittas i
fastighetsregistrets kommentarer någon form av förklaring i tex. kategorierna ”endast
förvaltningsuppdrag”, ”riven”, ”lägenhet” (eget abonnemang), ”SF ej ägare”, etc. För 46 st
objekt motsvarande ca 7 procent, kan således ingen mätning identifieras.
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Det finns bland de saknade en hel del paviljonger, gårdar och förskolor, vilka ofta är mindre.
Värt att hålla i minne inför framtiden är Handbollshallen Stadion, (vilken dock torde ingå i
stadionområdets mätning) och Kirsebergs sporthall, som har stort och relativt platt tak
(hållfasthet?).
För potentialstudiens syfte bedöms det som tillräckligt att undersöka de 93 % av objektenen
för vilka mätvärden kan identifieras.

Försök till matchning av E4’ans anslutningspunkter mot takareor från GIS
Problem inträder då adresserna i E4 inte följer stadsbyggnadskontorets standard, vilken
ligger till grund för GIS-databasen. Vidare uppvisar även E4 och Fastighetsregistret olika
adresstandard.
En förteckning över stadsfastigheters alla adresser enligt stadsbyggnadskontorets standard
hjälper föga, eftersom koppling saknas till populärnamn, objekt och fastighet enligt
Fastighetsregistret respektive E4.
Vidare är takareorna som återfinns i GIS-databasen summerade per objekt (dvs ofta över
flera byggnadsdelar), vilket medför att de säger mycket lite om takens användbarhet för
installation av solel, där stora, sammanhängande och rena takytor eftersöks.
Matchning enligt ovan skulle med andra ord kräva mycket manuellt arbete, till ringa nytta.
Det bedöms som en mer fruktsam metod att utgå från årlig elanvändning enligt E4 och via
timvärdesexport från nätägarens verktyg EON Navigator arbeta neråt mot allt mindre
baslaster. Via manuell uppmätning av sammanhängande takyta i Plan- och byggatlas kan
sedan tak i nära anslutning till intressanta baslaster bedömas avseende möjlig installerad
effekt solel.

Export av bruttototalarea plan 1 ur databasen för ritningsarkivet Hyperdoc
Exakt mått på takyta finns dessvärre inte i någon databas, men stadsfastigheters avdelning
för Building Information Management (BIM) har bidragit med en export ur ritningsarkivet
Hyperdoc, ur vilken framgår bruttotalarea (BTA) per byggnad och byggnadsplan, samt
byggår för respektive byggnad.
BTA för plan 1 är detsamma som byggnadens fotavtryck på mark och går att sortera ut och
summera, med bibehållen anknytning till byggår. Detta gör exporten användbar till två saker:
1: BTA plan 1 för byggnader över ett givet gränsvärde kan summeras, vilket är bra
ingångsdata för en uppskattning av total möjlig area installerad solel i beståndet.
2: Årligen tillkommande BTA plan 1 kan bestämmas historiskt. Utifrån extrapolering av denna
statistik kan det uppskattas hur stor area solel som kan realiseras vid framtida nybyggnation.
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3. Metodbeskrivningar
Historiskt har stadsfastigheters solelsatsning utgått från att identifiera stora elanvändare;
fastigheter där merparten av lämplig takyta kan användas för solel utan att överskott uppstår,
då detta ger den bästa ekonomin. Det förefaller vara mödan värt att i en potentialstudie lägga
ett visst manuellt arbete på att identifiera fler sådana fastigheter.
För att nå ett ungefärligt mått på den största möjliga realistiska potentialen i ett
fastighetsbestånd av stadsfastigheters storlek behöver schabloner användas, dels via
överväganden utifrån egna sentida anläggningsexempel, men också med förankring i
rekommendationer utifrån andras erfarenheter av liknande utredningar.
Vidare eftersträvas en uppfattning om potentialen till solelproduktion från framtida
nybyggnation.
Detta avsnitt tillägnas resonemang ledande till fram tre metodbeskrivningar, vilka för att
underlätta läsningen presenteras först:

Steg 1 – Potentialuppskattning för ett urval fastigheter med stor elanvändning
Samtliga abonnemang vid export från E4 sorteras i fallande ordning avseende årlig
elanvändning, varefter timvärden för de 68 st mest förbrukande abonnemangen hämtas från
EON Navigator. Medeleffektbehovet söndagar i juli kl 8-16 bestäms, som en utgångspunkt
inför bedömning av möjlig installerad effekt solel på respektive tak.
För ovan urval fastigheter bedöms taken utifrån ortofoton i Plan- och byggatlas, varvid
lämpliga takytor mäts upp och möjlig installerad effekt solel bestäms enligt nedan:






Platt tak, moduler i 15 graders lutning: Modularea ≈ uppmätt area*0,588
Platt tak, moduler 10 graders lutning: Modularea ≈ uppmätt area*0,677
Lutat tak, modulmontage direkt mot tak: Modularea ≈ uppmätt area / cos (taklutning)
När möjlig modularea är känd kan effekten solel uppskattas enligt nedan:
Möjlig effekt solel ≈ modularea* 0,15 kW/kvm

Steg 2 – Potentialuppskattning för hela fastighetsbeståndet
Ett urval av på senare tid planerade egna solcellsanläggningar med överskottsproduktion
analyseras avseende hur stor andel av BTA plan 1 som kunnat användas för solel. Siffran
jämförs med erfarenheter och schablonvärden från solpotentialstudier i omvärlden, och
används tillsammans med en summering av BTA plan 1 över ett givet gränsvärde för en
uppskattning av möjlig installerad effekt solel i resten av det befintliga fastighetsbeståndet.
I uppskattningen används följande:




Uppnåbar area solel antas för en lämplig byggnad vara 40% av BTA plan 1
Summan av BTA plan 1 för byggnader med BTA plan 1 överstigande 670 kvm,
motsvarande en solcellsinstallation om 40 kW.
Hälften av byggnaderna förväntas falla ifrån av skäl såsom skuggning, k-märkning,
bristande takbärighet, mm (ett vanlig antagande vid GIS-analyser).

Stöd för dessa antaganden hämtas dels i egna nya anläggningar, dels i publikationerna IEAPVPS: Potential for Building Integrated Photovoltaics, och NREL: Estimating Rooftop
Suitability for PV: A Review of Methods, Patents, and Validation Technique.
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Steg 3 – Potentialen vid konsekvent tillämpning av solel vid framtida nybyggnation
Med hjälp av summering av BTA plan 1 per byggår bestäms historisk nybyggnadstakt
från1990 till nutid, vilken extrapoleras in framtiden för en uppskattning av tillkommande
solelproduktion utifrån schablonuppskattningar liknande dem i Steg 2.

Timvärdesanalys – bestämning av dimensionerande last
I denna studie används ”dimensionerande last” i betydelsen en fastighets elektriska
effektbehov vid tider då effekten från en solelanläggning är som störst. Solel produceras
under dagen, mest vid lunchtid, och överstiger effekten från solelanläggningen vid något
tillfälle byggnadens behov, uppstår ett överskott som matas ut på nätet.
För att undvika underdimensionering, tex till följd av tillfälliga partiella driftstopp av system i
fastigheten, granskas timvärden för två år. Det blir då tydligt ifall en tillfälligt låg användning
under en period 2017 har en motsvarighet 2016.
Exempel: Objekt 1904 Ishallen:

Den tillfälliga nedgången i maj-juni 2017 saknar motsvarighet 2016, och har därför troligen
inte uppstått som ett resultat av säsongsvariation i hallens användning.
Solelanläggningar har starkast toppar när solen når som högst på himlen, dvs i Juni-Juli, och
byggnader uppvisar generellt minst användning under semestermånaden juli, särskilt under
helger (nedan gråmarkerade).
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I detta fall syns Juli 2017 vara opåverkad av driftstopp, varför dess helger är lämpliga
perioder för att söka dimensionerande last. (Det är dock viktigt att exemplet ovan verifierar
att effektsvackorna som syns under arbetsveckan inträffar nattetid.)
Inför nästa steg är det noterbart att simuleringsprogrammet Winsun0702 arbetar i enbart
vintertid, medan Navigatorn skiftar mellan vinter- och sommartid:

För att avgöra vilka tider på dygnet dimensionerande laster bör sökas har en simulering av
effekten per kvadratmeter solelmodul gjorts med Winsun 0702:

I det normalväder som ligger till grund för programmet har den 9 juni letats fram som en av
allt att döma molnfri dag:
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Solelanläggningen överstiger som synes mer än halva sin installerade effekt endast mellan kl
9 och kl 17, eller i sommartid räknat mellan kl 8 och kl 16. Detta varierar givetvis med
solcellsanläggningens orientering, men bedöms som ett lämpligt tidsintervall att leta i för en
potentialstudie lik den föreliggande, där huvuddrag och ungefärliga värden söks.
Vidare är semestermånaden juli den månad då byggnader generellt uppvisar sin minsta
energianvändning, och allra minst är energianvändningen under helger, låt oss säga
söndagar. Det förefaller vidare rimligt att företrädesvis titta på mest aktuella data, det vill
säga från det senaste året.
För tex. sadeltak med 20 graders lutning och en taknock som löper i ungefär nord-sydlig
riktning, kan det övervägas att låta solcellerna följa taklutningen. Nedan ett diagram där
timvärden per kvadratmeter solcell den 9 juni jämförs rakt söderut, med ett tak med fall öst
70 och väst 110, samt öst 90 och väst 90:

Risken för överproduktion ökar här något mellan kl 4-8 respektive kl 18-21, men ur ett
dimensioneringsperspektiv är beteendet praktiskt sett väsentligen detsamma. Skillnaden
mellan Öst70/Väst110 och Öst90/Väst90 är som synes minimal.
Utbytet per kvadratmeter är 150,4 kWh/m2, år, 128,3 kWh/m2år, respektive 128,5kWh/år,
dvs bortfallet per kvadratmeter jämfört med orientering rakt söderut är ca 15%, för både
70/110 och 90/90, vilket vägs upp av ett enklare (och snyggare) montage, mer effekt per
tillgänglig takarea och därmed ett större årsutbyte (förutsatt att byggnadens effektprofil
medger detta).
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I timvärdena som hämtas från EON Navigator är det således juli 2017, söndagar kl 8-16 som
ges mest betydelse i analysen. Under nämnda kriterier har medelvärde och minimivärden
bestämts, och närmre granskning sker enklast i EON navigator, där anläggningarna
smidigast hanteras fem åt gången.
Juli månads minimum- och medelvärde söndagar kl 8-16 ger en lämplig ram att arbeta mot
vid visuell bedömning av dimensionerande last.
Efter bestämning av dimensionerande last betraktas fastighetens tak utifrån skuggsituation
och förekomsten av sammanhängande användbara areor. Möjlig installerad effekt solel på
tak uppskattas utifrån Malmö stads ortofoton och uppmätning av användbara areor i Planoch byggatlas, samt sambanden i nästkommande avsnitt.

Analys av takytor – täckningsgrad på platt tak samt uppskattning av effekt solel
Vid montage av solcellsmoduler i rader gäller nedan figur och samband:

a

h
b

v

w

c

a/h=sinv => h=a/sinv ; a/b=tanv => b=a/tanv ; a/c=tanw => c=a/tanw
Täckningsgrad = modularea/takarea =
h/(b+c) = a/sinv/(a/tanv+a/tanw) = 1/(sinv*(1/tanv+1/tanw))

Exempel
Moduler med 1 m höjd i 15 graders lutning monteras vanligtvis med 1,7 m från framkant till
framkant. Detta ger en täckningsgrad om 1/1,7=0,588.
Vidare ger sambanden ovan w=arctan(1/((a+b)/sinv-1/tanv))
Med a+b=1,7 och v=15 erhålles w=19,4 grader, vilket ger att skuggfrihet för solhöjder
w >=19,4 grader är ett tillräckligt krav för god produktion.
För montage i rader med lutning 10 grader, ger motsvarande samband
TG = 1/(sin10*(1/tan10+1/tan19,4) = 0,677
Med 1 m modulhöjd motsvarar detta radavstånd 1/0,677 = 1,478 m.

Sammanfattningsvis gäller vid mätning av takarea på foto taget rakt uppifrån (ortofoto):
Platt tak, moduler i 15 graders lutning: Modularea ≈ uppmätt area*0,588
Platt tak, moduler 10 graders lutning: Modularea ≈ uppmätt area*0,677
Lutat tak, modulmontage direkt mot tak: Modularea ≈ uppmätt area / cos (taklutning)
När möjlig modularea är känd kan effekten solel uppskattas enligt nedan:
Möjlig effekt solel ≈ modularea* 0,15 kW/kvm
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Uppskattning av potentialen till solel i fastigheter med mindre förbrukning.
Stadsfastigheters förskoleenhet genomförde sommaren 2016 en kartläggning och
potentialstudie för solceller på befintliga förskolor. Arbetet genomfördes som ett sommarjobb
med två högskolestudenter, och 2017 arbetades materialet igenom internt ytterligare en
gång.
Syftet var att inventera och identifiera vilka förskolor som är tekniskt och ekonomiskt lämpliga
att montera solceller på. Kartläggningen baserades bland annat på:








Väderstreck och taklutning
Takbeläggning (tegel, papp, plåt)
Möjlig solcellsyta
Teoretisk årlig produktion från solceller
Fastighetens elbehov och effektbehov under sommarmånaderna
Stadsfastigheters underhållsplanering för tak
Bedömd risk för skadegörelse

Arbetet resulterade i en total översyn där samtliga då befintliga förskolor kategoriserades
utifrån hur lämpliga de bedömdes vara för takmonterade solceller, och identifierade fyra
förskolor särskilt lämpliga att starta med:





Nickepings förskola (Oxie)
Byängens förskola (Oxie)
Lillstjärnans förskola (Oxie)
Frostmätarens förskola (Bunkeflo)

Anläggningarna är användbara som underlag för en potentialstudie, då det går att beräkna
hur stor andel av bruttototalarena (BTA) plan 1 som har varit möjlig att utnyttja för
solelinstallation i dessa förskolor. Se tabell nedan:
Byängen Lillstjärnan Nickeping Frostmät Medel
Total installerad effekt, kW

56,2

95,4

43,2

66,7

65,375

314,6

552,7

272

386,4

381,4

Byggnadens BTA plan 1, m2

983

1097

1369

931

1095

Andel solel av BTA plan 1

32%

50%

20%

42%

36%

133 607

124 070

126 404

99 912

120 998

Solcellsarea, m2

Årsanvändning, kWh/år
Solelproduktion, kWh/år
Minskad elanvändning i byggnad,
kWh/år

50 992

83 815

38 544

63 004

59 089

33 775

39 695

28 246

30 982

33 174

Solelöverskott, kWh/år

17 217

44 120

10 298

32 022

21 610

Solandel av årsanvändning

38%

68%

30%

63%

53%

Andel såld solel

34%

53%

27%

51%

33%

Det här är exempel på fastigheter som har relativt låg elanvändning men goda takytor, där
man lyckats uppnå solelproduktion om 30-68% av byggnadernas elanvändning.
I medeltal har 36% av BTA plan 1 kunnat användas för solelinstallation, vilken kan
konstateras stämma relativt bra med rekommenderade nyckeltal i IEA-PVPSs publikation
Potential for Building integrated Photovoltaics. Här uppges uppges att i genomsnitt 40% av
”Ground floor area” kan antas användbar för solelinstallation.
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National Renewable Energy Laboratory (NREL) har i Estimating Rooftop Suitability for PV: A
Review of Methods, Patents, and Validation Techniques gjort en liknande, mer modern
syntesstudie av ett antal metoder för uppskattning av solelpotential, där 15 GIS-baserade
metoder uppges använda siffror i spannet 49%-50% för andelen byggnader som i medeltal
anses lämpliga för solelinstallation.
Med antagande om att 40 kW solel är en lämplig minsta anläggningsstorlek, kan tabellen
ovan användas för att nå en generell minsta användbar takarea för att nå 40 kW: A =
1095/65,4*40 = 670 m2.

4. Resultat
I detta avsnitt redovisas resultatet av de tre arbetsmetoderna i tur och ordning.

Steg 1 – Potentialuppskattning för ett urval fastigheter med stor elanvändning
I detta avsnitt redovisas resultatet av genomgången av fastigheter med stor elanvändning.
Genomgången i sig är tröttsam läsning, och har därför förlagts till Appendix 2.
I tabellen nedan befinner sig i respektive grupp följande antal anläggningar, med respektive
antagande om grundläggande installationskostnad:
50-140 kW: 12 st; 10 SEK/kW
30-50 kW: 11 st; 11 SEK/kW
10-30 kW: 5 st; 12 SEK/kW
Timvärden har granskats ingående, samt användbar area för solelinstallation mätts upp via
Plan- och byggatlas. Investeringen har beräknats inklusive 12% för omkostnader, och
produktionen uppskattats via antagande om 900 kWh/kW i genomsnitt. Resultatet redovisas
nedan:
Installerad
effekt, kW

Elanvändning, Effekt
kWh/år
solel, kW

Produktion, Investering, Andel
kWh/år
SEK
solel i
byggnad

Tillskott
stadsfastigh

Tillskott
Malmö
stad

50-140 kW

16 828 892

1 008

907 470

11 292 960

5,4%

1,01%

0,60%

30-50 kW

6 206 758

484

435 600

5 962 880

6,3%

0,43%

0,26%

10-30 kW

4 052 927

102

91 800

1 370 880

2,3%

0,10%

0,06%

27 088 577

1 594

1 434 870

18 626 720

1,54%

0,93%

Summa

Anläggningarna mellan 30-140 kW får betraktas som de som är rimligast att bygga. Dessa
skulle inklusive stöd kosta cirka 12 mnkr, och skulle mycket grovt räknat ha en
återbetalningstid på cirka 18 år. Resultatet skulle vara ett tillskott av förnybar el till
stadsfastigheters elanvändning om 1,4 procentenheter, motsvarande 0,8 procentenheter för
hela Malmö stad.
Det finns ett antal fastigheter där stadsfastigheter inte står för abonnemanget, vilka därför
fallit bort från studien. Å andra sidan kan ett visst bortfall förväntas i de som undersökts, tex
på grund av K-märkning, bristande takbärighet, mm, varför det beräknade tillskottet bedöms
som någorlunda representativt för potentialen i fastigheter med stor elanvändning.
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Steg 2 – Potentialuppskattning för hela fastighetsbeståndet
En export från databasen för ritningsarkivet Hyperdoc har använts för att analysera det
befintliga fastighetsbeståndet. BTA plan 1 summeras för byggnader med BTA plan 1
överstigande 670 m2, till 518 618 m2
Kombineras uppskattningen att 40% av BTA plan 1 i genomsnitt är lämplig för
solelinstallation med uppskattningen att 50% av byggnaderna är lämpliga för solel, nås
nedan resultat för hela stadsfastigheters bestånd:

Summa BTA plan 1 över 670 kvm, m2
518 618
Andel lämpliga byggnader
50%
Tillgänglig BTA plan1, m2
259 309
Andel solel av BTA plan1
40%
Modulyta solel, m2
103 724
Genomsnittlig effekt per kvm, kW/m2
0,15
Totalt installerad effekt, kW
15 559
Årlig genomsnittsproduktion, kWh/kW
900
Uppnåbar solelproduktion, kWh/år
14 002 686
Den totala potentialen uppskattas alltså till 14 GWh, motsvarande 9 procent av Malmö stads
nuvarande totala elanvändning om 150 GWh.
Det ska här understrykas att detta inte kan adderas till de 0,8 GWh solel som redan
produceras och de 1,3 GWh som anses nåbara i fastigheter med stor förbrukning, utan att
det är ett helhetsresultat utifrån schablonuppskattningar.
Kostnaden och återbetalningstiden för att realisera hela potentialen om 14 GWh solel är
svåruppskattat, då en stor del av investeringarna med nödvändighet ligger en bit in i
framtiden: Det är varken känt hur länge solcellstödet kommer att finnas kvar, eller vad
solceller kommer att kosta. Nuvarande kostnad för 15 000 - 16 000 kW solel fördelat över ett
stort antal mindre anläggningar torde dock ligga kring 200 - 220 mnkr exklusive 30% stöd,
och 140 - 150 mnkr inklusive stöd.

Steg 3 – Potentialen vid konsekvent tillämpning av solel vid framtida nybyggnation
En excelfil med BTA per våningsplan och byggnadsår för respektive byggnad har exporterats
ur databasen för Hyperdoc, med vars hjälp historiskt tillkommande BTA plan 1 per år från
och med 1990 till idag har använts för att ta fram ett samband för extrapolering in i framtiden.
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Malmö stads årliga elanvändning kommer troligtvis inte ligga statiskt på 150 GW/år i
framtiden, men för enkelhets skull är detta vad som antagits i det följande. Det har också
antagits att framtida andel solel av BTA plan 1 i framtiden kommer att i genomsnitt motsvara
40% i mängden av alla nya fastigheter, bland annat till följd av tidig planering och tillåtande
av allt större överskott till följd av att solceller blir allt billigare: Det är inte säkert att alla
byggnader kommer att vara lämpliga, men i gengäld kan troligen i många fall något mer än
40% av BTA plan nyttjas för solel.
Med användning av trendekvationen y = kx+m = 77,621x + 1907,4 bestämd via diagrammet
ovan, erhålles tabellen på nästa sida.
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k

Andel
solel

m
77,6

1907,4
Ny BTA plan
1, m2

Årtal

Effekt,
W/m2
40%

Produktion,
kWh/kW, år
150

Elanvändning,
GWh
900

Area solel, Effekt solel, Produktion,
m2
kW
kWh

150
Tillskott per år

2019

4 158

1 663

250

224 554

0,15%

2020

4 236

1 640

246

221 400

0,15%

2021

4 314

1 680

252

226 800

0,15%

2022

4 391

1 720

258

232 200

0,15%

2023

4 469

1 760

264

237 600

0,16%

2024

4 547

1 760

264

237 600

0,16%

2025

4 624

1 800

270

243 000

0,16%

2026

4 702

1 840

276

248 400

0,17%

2027

4 779

1 880

282

253 800

0,17%

2028

4 857

1 880

282

253 800

0,17%

2029

4 935

1 920

288

259 200

0,17%

2030

5 012

1 960

294

264 600

0,18%

2031

5 090

1 960

294

264 600

0,18%

2032

5 167

2 000

300

270 000

0,18%

2033

5 245

2 040

306

275 400

0,18%

2034

5 323

2 080

312

280 800

0,19%

2035

5 400

2 080

312

280 800

0,19%

2036

5 478

2 120

318

286 200

0,19%

2037

5 556

2 160

324

291 600

0,19%

2038

5 633

2 253

338

304 193

0,20%

2039

5 711

2 284

343

308 385

0,21%

2040

5 788

2 315

347

312 576

0,21%

Summa 2030

55 024

21 503

3 226

2 902 954

1,94%

Summa 2040

109 415

42 796

6 419

5 777 508

3,85%

Slutsatsen är att om stadsfastigheters nybyggnation fortsätter att öka så som den gjort sedan
1990, och solel tillämpas vid all nybyggnation, möjliggörs ett tillskott om cirka 2,9 GWh fram
till år 2030, och cirka 5,8 GWh till år 2040, motsvarande 1,9 procent respektive 3,9 procent
av Malmö stads nuvarande elanvändning om 150 GWh.
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Appendix 1: Primärenergitalet (EPpet).
Byggnadens primärenergital (EPpet)
Det värde som beskriver byggnadens energiprestanda uttryckt som ett
primärenergital. Primärenergitalet utgörs av byggnadens energianvändning,
där energi till uppvärmning har korrigerats med en geografisk justeringsfaktor
(Fgeo), multiplicerat med primärenergifaktor för energibärare och fördelat på
Atemp (kWh/m2 och år). Primärenergitalet (EPpet) beräknas enligt nedanstående
Formel.

där PEi är Primärenergifaktor per energibärare
Elanvändningens betydelse ökar från och med 1 juli 2017 relativt tidigare (samt relativt övriga
energislag), då primärenergifaktorn PEel =1,6 medan primärenergifaktorn PEövr=1,0.
Eftersom primärenergifaktorn för el är 1,6 och för alla övriga energibärare 1,0 kan formeln
skrivas:

=

Boverket föreslår vidare att primärenergifaktorn 2,5 för elenergi ska gälla från och med 2021.
För övriga energibärare är primärenergifaktorn även i fortsättningen 1,0.
Källa: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverketsbyggregler/energihushallning/vad-ar-primarenergital/
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Appendix 2: Genomgång av fastigheter med stor elanvändning
Inledningsvis jämförs för varje anläggning översiktligt år 2017 med 2016, för att troliggöra att
inga större driftstopp föreligger under de tidsintervall som valts ut för att söka
dimensionerande last, samt att juli månad under normala förhållanden uppvisar den lägsta
energianvändningen. Denna del redovisas endast då problem föreligger.
Därefter granskas anläggningen visuellt under juli 2017, varvid bedöms hur mycket solel som
medges av effektprofilen söndagar mellan kl 8 och kl 16.
Sist betraktas tillämpliga ytor (primärt tak) för en uppskattning av hur mycket solel som är
möjligt att installera. (Slutsatserna står att finna i avsnitt 4: Resultat.)
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Museet/Slottsholmen
Kstl FV Obj
Adress E4

6287 JG 1129 Malmöhusvägen 6

Förbrukn,
kWh/år

Min juli
sö 8-16,
kW

Medel juli
Solel,
sö 8-16, kW kW

1 064 346

108

151

140

Minimet ligger någon timme före kraftig effekttopp om typiskt 150-160 kW, kl 11-17. 140-150
kW solel kan fungera, men bör undersökas närmre via timvärdesmatchning av produktion
mot användning, då toppen startar något senare än önskvärt.

Vy västerut

32

Markspjut fabrikat Schletter eller motsvarande skulle kunna användas för att bygga en stor
anläggning på skyddsvallen innanför vallgraven.
Projicerad area 1430 kvm. Antagande om 30 graders lutning möjliggör 1430/cos(30)=1650
kvm, motsvarande ca 1650kvm*0,150kW/kvm=247 kW solel.
Dimensionerade 140 kW solel ryms således med god marginal på övre delen av denna
sluttning. På grund av betande får måste kabeldragningar troligen skyddas. Konflikt med
kulturmiljöintresse utmanar, där solceller arrangerade som MALMÖ MUSEER möjligen vore
publikfriande. Installation med helikopter vore en tilldragelse värd kostnaden, men en tillfällig
brygga mot något av hörnen i söder kanske en bättre logistiklösning.
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Stadsbiblioteket
Kstl FV Obj
Adress E4

6287 AB 1127 Regementsgatan 3

Förbrukn,
kWh/år

Min juli
sö 8-16,
kW

Medel juli
Solel,
sö 8-16, kW kW

1 843 476

180

213

100

Minimet uppträder tidigt i effektprofil med bra höjd, varför 200 kW solel bedöms som en trygg
dimensionering.

Vy västerut
Taket är kvadratiskt, med lutningar som är relativt små:
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Ballastsystem skulle kunna vara aktuellt, om inte taket är så mjukt att det deformeras av
tyngden. Det vore intressant att prova montage i nord-sydliga rader med 15 graders lutning
mot både öst och väst, för att maximera installerad effekt. Det finns ett antal
inspektionsluckor som försvårar installationen, men det är inte omöjligt att frånfallet skulle
kunna kompenseras genom att även ta södra takdelen på den lägre byggnaden i anspråk.
Antas det att så är fallet, är sidan √1356 ≈ 36 . Med en perimeter om 2 m är tillgänglig
area 32 = 1024
, vilket med föreslaget montage ger en maximal solcellsarea om
1024/ cos 15 ≈ 1200
. Installerad effekt är då ca 1200*0,15=180 kW. (Producerad effekt
når aldrig upp till installerad effekt, men årsutbytet utifrån tillgänglig takarea maximeras.)
Med mer traditionellt montage i rader med 15 graders lutning blir möjlig effekt solel
1200*0,588*0,15=100 kW, vilket även detta innebär att en del av nedre taket behöver tas i
anspråk.
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Stadshuset
Kstl FV Obj

Adress E4

8195 JoV 1268 August Palms Plats 1

Förbrukn,
kWh/år

Min juli
sö 8-16,
kW

Medel juli
Solel,
sö 8-16, kW kW

3 133 385

277

336

100

Då stadshuset redan har solel är det rimligt att anta att minimet beror på en solig dag, varför
det rekommenderas att dimensionera mot minimivärdet 277 kWh.

Vy österut
Stadshuset har redan en hel del solel. Fläktrumsväggarna riktade mot betraktaren är
uppbruten, medan övriga har en någorlunda kontinuerlig usträckning. Stadsarkivet - den låga
byggnaden med plåttak - bedöms alltför skuggad av byggnader i öst.
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Uppmätt sträcka är 76 m, och monterade moduler torde vara 1*1,7 m. Med 3,4 kvm per
meter motsvarar detta 76*3,4*0,15=38 kW. Om allt tillgänglig fläktrumsyta mot väst, syd och
öst kläs med solceller ryms uppskattningsvis 13+5+38+5+10+10+5+5= 91 kvm. Den platta
takdelen i nordväst har uppmätts till ca 100 kvm, motsvarande 100*0,588*0,15 = 9 kW solel.
Riktningarna i detta förslag är inte optimala, men 100 kW solel är teoretiskt möjligt att
installera.

37

Heleneholm
Kstl FV Obj

Adress E4

4944 PC 1613 Ystadvägen 4

Förbrukn, Min juli
kWh/år
sö 8-16,
kW

Medel juli
Solel,
sö 8-16, kW kW

1 148
354

100

82

88

Vid 82 kW finns lite kvar att ge, men 100 kW motsvarar precis topparna tre helger i juli.
Därför bedöms 90 kW solel som en trygg dimensionering.

Vy västerut
Nedan markerad takdel befinner sig nära anslutning till elcentral i väster hörn:
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Här är ca 1000 kvm tillgängligt, vilket skulle medge 1000*0,588*0,15=88 kW solel. (Det har
dock också diskuterats att ersätta solfångarna på övriga takdelar med solelmoduler från
Sege Park när objekt 8330 rivs.)

39

Stadsteatern
Kstl FV Obj

Adress E4

6287 JP 1320 Roskildevägen 1A

Förbrukn, Min juli
kWh/år
sö 8-16,
kW

Medel juli
Solel,
sö 8-16, kW kW

1 551
860

103

83

82

Minimet uppträder tidigt i dagens effektprofil. Endast 17-18 juli 2016 uppträder neråt 70 kW
dagtid, varför 83 kW solel bedöms som en rimlig maxgräns.

Vy österut
I en i övrigt plottrig, felvänd takstruktur har en ny, hög byggnad uppförts i väst:
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Taket begränsar här en eventuell solelinstallation till 350*0,588*0,15 = 30 kW.
Med tanke på byggnadens användning är symboliken i nedan alternativ frestande:

Idén bygger på ballastsystem med lutning 10 grader, dels då ballastsystem är lätta att
placera ut på taket i godtycklig formation, samt att den mindre lutningen skulle ge mindre
problem med inbördes ojämn belysning av modulerna. För att ytterligare minimera effekten
av detta, samt av skuggning, bör modulslingorna kopplas samma sektorsvis till lämpligt antal
växelriktare.
I realiteten skulle raderna ligga något tätare än ritat, med 1,5 m mellanrum c-c. Med dylika
kvartssegment av cirklar uppskattas modularean till
½Pi*(20+21,5+23+24,5+26+44+45,5+47+48,5+50)=550 kvm,
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vilket motsvarar en installerad effekt solel om ca 550*0,15=82 kW.
För att realiseras kräver idén att dagens skylt byts. Detta är en utmaning med hänseende till
att Stadsteatern är en kulturbyggnad, men med tanke på byggnadens profilvärde i staden tål
måhända detta alternativ att undersökas närmre: ”Kultur och klimat i modern förening, talar
ljust om varats rening.”
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Bellevuestadion
Kstl FV Obj Adress E4

8476 GK 1930 Bollspelsvägen 3

Förbrukn, Min juli
kWh/år
sö 8-16,
kW

Medel juli
Solel,
sö 8-16, kW kW

657 091

67

36

67

Minimet ligger tidigt i effektprofilen den 9 juli. Byggnaden ligger typiskt på sin baslast om
12 kW kl 05-06 och kl 21-22.

Vy västerut
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Bäst marginal för skuggning av omkringliggande (växande) träd torde föreligga på centralt
beläget tak, vilket dessutom är pedagogiskt fördelaktigt, eftersom det syns från
tennisbanorna.
Uppskattad lutning är 20 grader och takfallens orientering uppskattas till öst 70 respektive
väst 110 grader. Med en anläggning som följer taket blir inritad area 558/cos(20)= 593 kvm,
vilket medger 593*0,15=89 kW. Denna takdel räcker med andra ord gott och väl.
En anläggning med ovan orientering ligger mellan kl 05-06 på ca 20% av sin toppeffekt,
vilket med toppeffekt 67kW stämmer nästan exakt med baslasten om 12 kW.
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Värnhemsskolan
Kstl FV Obj Adress E4

5080 LEH 6943 Kungsgatan 42

Förbrukn, Min juli
kWh/år
sö 8-16,
kW

Medel juli
Solel,
sö 8-16, kW kW

1 378
593

66

64

64

Väldigt liten skillnad mellan medel- och minimivärde medför rekommendation om 64 kW.

Vy västerut
Två intressanta takfall, där lutningen bedöms till 15 grader. Central del ger skuggproblem.

Västra och östra takfallet rymmer grovt uppskattat 500 kvm solel i takets lutning. Detta
medger 500*0,15=75 kW, inspektionsluckor avdraget möjligen god matchning mot 64 kW.
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Ishallen
Kstl FV Obj

Adress E4

8476 BM 1904 Eric Perssons Väg

Förbrukn, Min juli
kWh/år
sö 8-16,
kW

Medel juli
Solel,
sö 8-16, kW kW

1 713
404

197

125

56

Det är svårt gissa vad minimet beror på, men det förekommer en liknande dipp lördagen den
15 juli. Den 2’e och 31 juli drar upp medelvärdet, vidare förekommer frekvent minima – oftast
om 100 kW – under arbetsdagar, varför riktvärdet bör vara 100 kW solel.
Ishallen har ett stort men klent tak vilket måste kunna skottas manuellt vid snöoväder:

Vy västerut
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Den lägre belägna takdelen i väster skuggas mycket av huvudbyggnaden och bedöms därför
som olämplig.
De delar av huvudbyggnaden som förefaller ha större bärighet har dessutom uppstickande
takhuvar, vilka riskerar att skugga.

Avståndet från dessa takhuvar till takslut i norr är 4,9 m, vilket med två rader solel med
utrymmesanspråk om 1,7 m vardera skulle ge maximalt 1,5 m marginal mot huvarna.
Rödmarkerad rad kommer därför drabbas av viss skuggning. Mest riskfritt skulle solel kunna
monteras i 4 st rader om 75 m med lutad modulhöjd 1 m, vilket skulle ge 4*75=300 kvm,
motsvarande 375*0,15=56 kW solel.
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Rönnen by 6
Kstl FV Obj

Adress E4

8195 MN 8206 Rönnblomsgatan 6A-6B

Förbrukn, Min juli
kWh/år
sö 8-16,
kW

Medel juli
Solel,
sö 8-16, kW kW

1 032
280

59

55

55

Denna byggnads låga helglast är förvånande låg. Med krav på inget eller ringa överskott
tycks 55 kW solel vara absolut maxgräns.

Vy österut
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Elcentral finns i källaren i den höga byggnadsdelen till höger i bild, och enligt ritning finns
kulvertsystem som via byggnad i norr når nära sporthallens norra fasad. Frågan är om
kulvertdelen fram till sporthallen bevarades när denna byggdes.
Sporthallets tak är inte en begränsande faktor, då den medger ca 700*0,588*0,15 = 62 kW
solel. Det ska här inte vara några problem att matcha mot 55 kW.
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Mathildenborgs sjukhem
Kstl FV Obj Adress E4

3418 RB 8401 Rudbecksgatan 1

Förbrukn,
kWh/år

Min juli
sö 8-16,
kW

Medel juli
Solel,
sö 8-16, kW kW

774 753

62

69

55

2016 och 2017 är här likartade fram tillslutet av oktober 2017, varvid energiprofilen kraftigt
faller.
Om detta är resultatet av energieffektivisering eller tillfälligt tomma lokaler är i skrivande
stund okänt. Skillnaden mellan helger i juli och i december 2016 är dock liten. Närmre analys
söndagar i november 2017 ger medeleffekten 69 kW, med minimum på 62 kW:

Minimet inträder middagstid, och med ansats om lite drygt 10% marginal för anpassning till
Juli indikeras att 55 kW är ett lämpligt maximum för solel.
Taklutningen uppskattas till 20 grader:
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Nedan lämplig takdel för byggnadsintegrerad solel:

Kulvert finns i källarplan mot norra byggnadsdelen, där elcentral är centralt belägen, något
västerut.
Täcks denna takdel helt med solel bör ett antal triangelformade ytor intill begränsningslinjer
som inte är vinkelräta mot nock räknas bort, då det här troligtvis inte lönar sig att
specialtillverka fungerande moduler jämfört med att använda dummies.
Möjlig effekt solel på tak uppskattas till 400/cos(20)*0,15 = 63 kW, vilket som sagt begränsas
av byggnadens användning till 55 kW.
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Badhuset 1
Kstl FV Obj

Adress E4

8476 JP 1896 Hyllievångsvägen 2

Förbrukn, Min juli
kWh/år
sö 8-16,
kW

Medel juli
Solel,
sö 8-16, kW kW

2 621
753

355

259

53

Minimivärdet föreligger tidigt i valt intervall. Det bör här vara riskfritt att dimensionera mot
medelvärdet.

Vy västerut

54

Taket är här begränsande. Uppskattningsvis 600*0,588*0,15 = 53 kW solel kan installeras.
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Benmöllan 3
Kstl FV Obj

Adress E4

6287 SC 1672 Beringsgatan 5/Dag
Hammarskölds torg 4

Förbrukn, Min juli
kWh/år
sö 8-16,
kW

Medel juli
Solel,
sö 8-16, kW kW

973 943

84

77

53

På konsertsalens tak finns solel installerat. Rent visuellt ligger anläggningen lunchtid
söndagar runt 77 kW, varför detta bedöms som ett klokt riktvärde för solelinstallation.
Det ska här nämnas att det även finns en kylanläggning, med timvärden enligt nedan. Jfr
övrig el, 735999114011051756 – grön och kylanläggning, 735999114011051770 – lila.

Inkoppling mot kylanläggningen hade medgett en större installerad effekt. Detta undersöks
dock inte närmre, eftersom tillgänglig takyta begränsar installationen (se nedan).
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Vy österut

57

Taket på kongresshallen skulle med hänsyn till skuggning från höga byggnadsdelar i öst
kunna erbjuda ca 600 kvm för installation av solel.
Med montering i rader med 15 graders lutning är täckningsgraden ca 0,588, vilket medger
600*0,588*0,15=53 kW solel.
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Folkets Park – Amiralen
Kstl FV Obj Adress E4

6287 SN 1590 Gemensam

Förbrukn, Min juli
kWh/år
sö 8-16,
kW

Medel juli
Solel,
sö 8-16, kW kW

700 187

55

47

50

Minimet sent i effektprofil med generellt liten daghöjd. (Det är framför allt fredags- och
lördagskvällar som framträder som effektslukande.) 50 kW är ett vanligt effektbehov vid
lunchtid, och därför lämpligt som maxgräns.

Vy västerut
I gyttret av träd och fragmentariska tak i Folkets park söker sig blicken naturligt till Amiralen
och Nöjesteatern, där skuggningssituationen bedöms som gynnsam på Amiralens välvda del
och på Nöjesteaterns platta kilformade tak.
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Mest estetiskt bedöms det vara att låta ett sammanhängande fält av moduler så långt det är
möjligt följa den välvda ytan på Amiralens tak, något förskjutet mot sydost. Uppskattad yta ca
400 kvm, motsvarande 400*0,15= 60 kW solel.
Ett andra alternativ vore ett låglutande (10 grader) ballastsystem på nöjesteaterns tak, vilket
om taket var horisontellt medgav 500*0,677*0,15 = 50 kW. Eftersom taket har
uppskattningsvis 3 graders lutning mot norr bedöms täckningsgraden bli densamma som för
ballastsystem med 15 graders lutning, dvs effekten solel kan bli 500*0,588*0,15 = 44 kW.
Sammantaget bedöms 50 kW på amiralens välvda takdel vara det bästa alternativet.
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Moderna Museet
Kstl FV Obj Adress E4

6287 GK 1637 Gasverksgatan 20

Förbrukn, Min juli
kWh/år
sö 8-16,
kW

Medel juli
Solel,
sö 8-16, kW kW

434 745

71

34

Minimet tidigt i byggnadens effektprofil 9 juli, en söndag med anmärkningsvärt låg
användning. Bedöms som ok att dimensionera mot medel, eller ca 70 kW.

Vy västerut
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44

Området kring inspektionslucka bör undvikas; ca 500 kvm och montage i rader med 15
grader lutning ger 500*0,588*0,15= 44 kW.
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Rosengårdsbadet
Kstl FV Obj Adress E4

8476 BM 1975 von Rosens Väg 33

Förbrukn, Min juli
kWh/år
sö 8-16,
kW

Medel juli
Solel,
sö 8-16, kW kW

526 488

80

66

40

Timvärden för 2016 och 2017:

Här förefaller år 2017 säsongsstart av utomhusbassäng medföra en kraftig ökning i
energianvändning april-maj, samt stängning av densamma en kraftig nedgång i slutet av
augusti.
Juli 2017:

Minimet återfinns kl 9 sista söndagen i juli, varvid 66 kW primärt förefaller vara en rimlig
dimensionering. Den skarpa nedgången i slutet av augusti har dock föranlett en närmre titt
på matchning av timvärden för produktion och användning. Winsun0702-värden med lutning
3.5 grader och 30 graders västlig riktning har matchats mot 2017 års timanvändning, varvid
konstateras att en anläggning om 66 kW skulle ge ett blygsamt överskott om ca 110 kWh.
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Vy västerut

Det som är begränsande är den förberedda arean för solceller:

Taket medger medger ca 325 kvm solceller platt mot tak, vilket motsvarar ca 40 kW.
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Konsthallen
Kstl FV Obj

Adress E4

6287 GK 1001 Munkgatan 2

Förbrukn, Min juli
kWh/år
sö 8-16,
kW

Medel juli
Solel,
sö 8-16, kW kW

450 381

82

21

40

Minimet är en tillfällig dipp i valt intervall.
Problem har rapporterats för styrsystemet, vilket resulterar i ett generellt oroligt beteende sett
över två år:

En närmre titt på juli 2016 bekräftar att problem förelegat juli 2017:
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Den nattliga användningen är här mycket lägre än i juli 2017. Byggnaden uppvisar både
2016 och 2017 daglig effekttopp på grund av avfuktning och kyla, karaktäristiskt 80-100 kW
från
kl 11 fram till kl 17-18. Detta är i princip idealiskt för solel, men styrproblemen bör först
åtgärdas. Gissningsvis skulle en solelanläggning om 40 kW inte vålla något överskott när
styrsystemet är åtgärdat.
På taket erbjuds ramp på lanternin, vilken skulle kunna kläs med byggnadsintegrerad solel:

Vy österut

Lutningen uppskattas till ca 40grader, och projicerad area är ca 370 kvm:

Möjlig effekt solel uppskattas till 370/cos(40)*0,15 = 72 kW.
Beroende på vad dimensionerande last blir nät fukt- och kylanläggningens styrparametrar
har åtgärdats, skulle allt från övre halvan till hela rampen kunna bekläs med solelmoduler.
I dagsläget bedöms som sagt 40 kW vara ett rimligt riktmärke.

S Sommarstadens studentboende
Kstl FV Obj Adress E4

3418 AS 8103 MAS, Entré 132, 134

Förbrukn, Min juli
kWh/år
sö 8-16,
kW

Medel juli
Solel,
sö 8-16, kW kW

386 715

37

67

26

37

Minimet ligger tidigt i effektprofil med generellt bra höjd. Soleldimensionering mot
medelvärdet om 37 kW bedöms ge minimalt överskott.

Vy västerut samt ortofoto

Med montage i rader med 15 graders lutning öst och väst ryms på skuggad takdel ca
400/cos(15)*0,15=60 kW solel, vilket medför att 37 kW med lätthet får plats.
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Fotbollsstadion/Stadionkontor
Kstl FV Obj Adress E4

8476 AB 1901 John Ericssons väg

Förbrukn, Min juli
kWh/år
sö 8-16,
kW

Medel juli
Solel,
sö 8-16, kW kW

801 878

48

42

36

Karaktäristisk skillnad mellan arbets- och helgdag föreligger normalt, men byggnaden
förefaller sommartid övergiven. Solelinstallation om 42 kW får betraktas som absolut
maximum.
Kontoret, vilket antas stå för baslasten, förefaller ligga intill södra läktaren:

Vy österut
Det förmodas att takdelar i nära anslutning till kontor har kortast ledningsdragning till lämplig
elcentral. Nedan en uppmätt takarea om ca 140 kvm:
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Ytterligare ca 100 kvm bedöms tillgängligt på det södra takfallet, och på det falsade plåttaket
på kontorets högre del uppskattas motsvarande takyta vara tillgänglig.
Med montering i rader med 15 graders lutning på det platta taket, och direkt mot falsat
plåttak, uppskattas möjlig effekt solel till (240*0,588+100)*0,15= 36 kW.
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Henrik Smithsgården
Kstl FV Obj Adress E4

8195 JoV 1067 Disponentgatan 4, 6

Förbrukn, Min juli
kWh/år
sö 8-16,
kW

Medel juli
Solel,
sö 8-16, kW kW

512 694

51

42

36

Minimet tidigt i effektprofil med viss höjd. 50 kW solel bör ge minimalt överskott.

Vy västerut

Takytorna är plottriga och installationstäta. Uppskattad lutning på tegeltak ca 30 grader.
Inritade rader är ca 50 m, 50 m resp. 40 m långa, vilket motsvarar samma antal kvm, då den
vanligaste modulhöjden är 1 m. Inritad area på tegeltak är ca 79/cos(30)=90 kvm, och på
sydöstra delen möjligen ytterligare 60 kvm. Detta skulle medge (50+50+40+90+60)*0,15 =
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43 kW solel.

Eftersom takinstallationerna har bytts sedan bilderna togs, är det vidare svårt att avgöra
höjden på och därmed skuggningen från de högsta punkterna. Av skuggor att döma förefaller
de dock vara nästan lika höga som den högsta byggnadsdelen i väst. Det är möjligt att norra
modulraden bör uteslutas, vilket i så fall skulle medge 36 kW solel.
En så pass fragmentiserad anläggning innebär mycket arbetstid i relation till installerad
effekt, vilket driver upp kostnaden jämfört med ett sammanhängande fält.
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Bäckagårdsskolan/Bäckagårdshallen
Kstl FV Obj Adress E4

4944 SA 1583 Klågerupsvägen 342

Förbrukn, Min juli
kWh/år
sö 8-16,
kW

Medel juli
Solel,
sö 8-16, kW kW

862 102

38

35

35

Här hittas minimivärdet 35 kW på flera sällen i de valda tidsintervallen, varför det bedöms
som lämpligt att dimensionera mot detta värde.

Vy västerut
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Sporthallens södra takfall rymmer ca 300 kvm, vilket bedöms som möjligt även på det norra
takfallet. 600*0,588*0,15=53 kW, varför alltså taket medger installation av 35 kW solel.
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Tekniska museet
Kstl FV Obj Adress E4

6287 JG 1333 Malmöhusvägen 7, 9

Förbrukn, Min juli
kWh/år
sö 8-16,
kW

Medel juli
Solel,
sö 8-16, kW kW

454 610

68

15

35

Minimum i intervall ligger tidigt i effektprofil med rejäl höjd. Förutsatt att mer takyta finns
förefaller det OK att dimensionera för tillkommande solel om 68 kW eller mer. Då
anläggningen redan har solel bör detta undersökas närmre via timvärdesmatchning av
användning mot solelproduktion.
Minnet säger att östra byggnadens har tak liten bärighet, men takdelar i sydost och nordväst,
samt överdel av fasad skulle möjligen kunna vara aktuella (, samt vid ett studiebesök ge
tillfälle att jämföra solcellsteknik från 2006 med modernare):

Vy västerut
Nedan exempel på takyta om 110 kvm:
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Med 110 kvm i sydost, 120 kvm i sydväst, och 100 kvm på fasad uppskattas möjlig
installerad effekt solel till (230*0,588+100)*0,15 = 35 kW.
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Pilängen, moss, blom, björk mm
Kstl FV Obj Adress E4

1568 RA 1211 Elinelundsvägen 52 A-M

Förbrukn, Min juli
kWh/år
sö 8-16,
kW

Medel juli
Solel,
sö 8-16, kW kW

472 531

34

30

34

Minimet sent i effektprofil med någorlunda höjd. Dimensionering mot 34 kW bedöms som
OK.

Vy västerut samt ortofoto

Det är oklart i vilken byggnad undersökt mätare sitter. Det finns en del skuggande träd i
området, vilket bör vägas in i val av tak. Med uppskattningsvis 5-10 graders taklutning
förefaller det här enklast att följa densamma. Inritad yta medger ca 140 kvm, motsvarande
140*0,15 = 21 kWh solel. Två fält om 17 kW vardera skulle kunna matcha medellasten
söndagar i juli, vilket inte borgar för en ekonomisk solelinstallation.
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Lindeborgsskolan
Kstl FV Obj Adress E4

4944 PL 6980 Orkestergatan 9, 11

Förbrukn, Min juli
kWh/år
sö 8-16,
kW

Medel juli
Solel,
sö 8-16, kW kW

604 427

30

28

Minimet sent i relativt platt effektprofil. 30 kW solel bedöms som möjligt.

Vy västerut

Många stora, platta ytor. Sporthallen (gul) lockar spontant mest.
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30

Uppmätt yta rymmer med moduler i 15 graders lutning mot söder ca 700*0,588*0,15 =
60 kW solel. Främre hälften rekommenderas, samt ersättning av de 1-2 intilliggande träden
längst till söder med lägre vegation.
Söder om liggande träd måste på sikt bevakas/hållas efter:
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Pildammsskolan
Kstl FV Obj Adress E4

4944 TN 6906 Klerkgatan 2

Förbrukn, Min juli
kWh/år
sö 8-16,
kW

Medel juli
Solel,
sö 8-16, kW kW

546 505

29

21

25

Här har elanvändningen skenat under senare delen av 2017.

Förutsatt att den markanta höjningen är tillfälligt, bedöms juli 2017 vara dimensionerande.

Minimet sent i relativt platt effektprofil, lunchtid nås ofta 25 kW. Rimligt riktvärde är 25 kW
solel.
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Vy västerut

Fritt sikt söderöver för solel på kopparklädda tak. Det större, bredare taket ser ut att vara i
bättre skick än det mer långsmala, men hänsyn måste tas till skuggning från takhuvar.
Uppskattad taklutning 10 grader.

Inritade sträckor är 40 m. Med montage i vardera riktningen av 40 st moduler med mått
1m*1,7 m möjliggörs en installation om 80*1,7*0,15 = 20 kW solel. En extra övre modulrad
på varje takfall på den södra tredjedelen av byggnaden möjliggör ca 25 kW. Med tanke på
den flacka effektprofil som blir resultatet av en dylik installation – verklig maxeffekt är mindre
än den installerade – bör detta ge minimalt överskott.
Installationen är mycket tveksam, med hänsyn till relativ litenhet samt skuggande takdelar.
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Kroksbäcksskolan
Kstl FV Obj Adress E4

4944 IV

6974 Hyllievångsvägen 6

Förbrukn, Min juli
kWh/år
sö 8-16,
kW

Medel juli
Solel,
sö 8-16, kW kW

552 561

32

21

23

Juli-medlet är här bedrägligt, då effektbehovet faller ytterligare i augusti. 23 kW är ett rimligt
riktmärke.

Vy västerut

Takytorna ser vid en första anblick inte lockande ut.

84

Ovan inritade sträckor är 2*63m, 2*28m respektive 2*60 m. Med montage i ballastsystem
med 10 - 15 graders lutning medges då 300 kvm solel, motsvarande 300*0,15= 45 kW solel.
Södra byggnaden rymmer ca 19 kW, den norra ca 26 kW. Vilket alternativ som väljs bör
styras av vilken byggnad som har lämpligast elcentral.

85

Örtagårdsskolan/Kastanjens fsk
Kstl FV Obj Adress E4

4944 SA 6928 Hårds Väg 113

Förbrukn, Min juli
kWh/år
sö 8-16,
kW

Medel juli
Solel,
sö 8-16, kW kW

476 336

43

21

21

Ovan visas något mer än Juli, då 43 kW medeleffekt söndagar kl 8-16 blir ett bedrägligt mått
med tanke på hur anläggningen beter sig under helger i juni och augusti, vilket också är tider
då solelanläggningar kan uppvisa starka produktionstoppar. Beteendet är oroligt dagtid, då
effekten kan pendla mellan 60 och 20 kW från den ena timmen till den andra.
21 kW bör betraktas som maxgräns för solel, tills orsakerna bakom effektbeteendet är
kartlagda.

Vy västerut
21 kW solel motsvarar med ballastsystem med 15 graders lutning 21/(0,588*0,15)=238 kvm
modulyta, vilket är relativt lätt att husera på den stora platta byggnadsdelen, nedan ett
exempel. Med tanke på byggnadens låga höjd är det dock viktigt att antingen hålla mer
avstånd till träd söderut, alternativt tillse att de beskärs regelbundet.
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Kirsebergsskolan
Kstl FV Obj Adress E4

4944 TN 6930 Domaregatan 1

Förbrukn, Min juli
kWh/år
sö 8-16,
kW

Medel juli
Solel,
sö 8-16, kW kW

489 432

30

18

21

Här förefaller något ha fallerat juni-juli 2017, vilket gör juli-medel bedrägligt att dimensionera
mot.
Görs analysen om på timvärden från 2016, erhålles nedan:
Juli, söndagar kl 08-16, medel, kW

24

Juli, söndagar kl 08-16, minimum,
kW

21

Minimet ligger dessvärre mitt i dagens effektprofil, vilket medför att detta blir
dimensionerande; riktvärdet bör vara 21 kW solel.
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Vy västerut

Skuggningssituationen bedöms som gynnsam, uppskattad taklutning 30 grader

Flygfotot har inte tagits ortogonalt mot marken, vilket gör mätning bedräglig, speciellt på den
norra byggnaden. Uppmätt yta rymmer ca 140/cos(30)*0,15=24 kW solel, och det är rimligt
att anta att motsvarande skulle rymmas på den norra byggnadens takfall mot sydost.
Multikristallina, blåskimrande solceller på denna byggnad framstår som en kulturmiljömässig
styggelse, medan monokristallina med svart tedlar bedöms som estetiskt acceptabelt.
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Limhamns Ishall
Kstl FV Obj Adress E4

8476 GK 1959 Limhamnsgårdens Allé 4

Förbrukn, Min juli
kWh/år
sö 8-16,
kW

Medel juli
Solel,
sö 8-16, kW kW

680 715

35

10

12

Här föreligger någon form av säsongsvariation med en skarp gräns mitt i juli, vilket gör
framräknat medelvärde bedrägligt högt med hänsyn till överproduktion:

Vid beräkning i juni månad istället för juli erhålles nedan.
Juni - medel, söndagar kl 08-16, kW

20

Juni - minimum, söndagar kl 08-16, kW 10

Vid betraktelse av fyra helger i skarven juni/juli konstateras ett värde om 11 kW mitt på
dagen, och uppskattningsvis skulle 12-13 kW kunna medges utan nämnvärt överskott.
Byggnaden ska enligt uppgift rivas, vilket är synd eftersom taket är fantastiskt, med - såvida
det inte har för liten bärighet - möjligt montage i takets lutning:
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Vy österut

Ca 930/cos(10) = 944 kvm solel vore här möjligt, motsvarande en installerad effekt om
944*0,15=140 kW.
Det är frestande att leka med tanken att restaurera hallen och förlägga hockeyträning
sommartid hit.

91

Huvudbrandstation
Kstl FV Obj Adress E4

8195 SS 1061 Brandmästargatan 1

Förbrukn, Min juli
kWh/år
sö 8-16,
kW

Medel juli
Solel,
sö 8-16, kW kW

551 304

61

49

0

Minimet ligger sent i byggnadens effektprofil, vilken torde rymma åtminstone 50 kW solel
utan nämnvärd överproduktion.

Vy västerut

92

2

3

1

Taklutningen uppskattas till 30-35 grader. Möjligen kan tre fält á 70 kvm åstadkommas,
motsvarande 3*70/cos(30)*0,15= 36 kW solel. Skuggning lär förekomma.
Byggnaden är dessutom näst intill att betrakta som kulturminne. Det finns solceller som ser
ut som tegelpannor i teracotta, men de är dyrare och har mindre verkningsgrad än kristallina.
Denna anläggning bör inte läggas först i kön för en solelsatsning.
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Mazetti
Kstl FV Obj

Adress E4

6287 SC 1521 Bergsgatan 29-33 m fl

Förbrukn, Min juli
kWh/år
sö 8-16,
kW

Medel juli
Solel,
sö 8-16, kW kW

756 074

73

51

0

Minimum i intervall tidigt i dagens effektprofil, en söndag med exceptionellt låg användning.
Byggnaden borde klara 73 kW med mycket liten överproduktion.
Stadsfastigheters byggnader har skuggande skorstenar och fragmentariska takytor:

Vy österut
Nedan stycke takfall i söder illustrerar litenheten hos sammanhängande takareor:

Solel här bör helt uteslutas, då arean ovan motsvarar 40/cos(25)*0,15 = 6,5 kW.
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Förslag från förvaltningsenheterna på ytterligare fastigheter att utreda

Objekt 1153: FIFH-huset
Objekt 1400: Agnesfrids gymnasium, nya papptak 2020
Objekt 1578: Universitetsholmens gymnasieskola, byggnad G ska renoveras,
byggnad B troligen också möjlig
Objekt 6910: Malmö borgarskola, ny sporthall
Objekt 8103-05, 08-11, 13, 21-37: SUS
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