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BYGGNADER SOM PROS UMENTSYSTEM I  ETT  FÖRNYBART ELSYSTEM 

Förord 

E2B2s vision är en resurs- och energieffektiv byggd miljö.  

Bebyggelsesektorn svarar för cirka en tredjedel av Sveriges totala energianvändning och en effektivare 
energianvändning är en viktig del av utvecklingen av energisystemet. I E2B2 arbetar forskare och 
andra aktörer tillsammans för att utveckla samhällets byggande och boende och effektivisera 
energianvändningen.  

E2B2 är ett forsknings- och innovationsprogram från Energimyndigheten där IQ Samhällsbyggnad är 
koordinator. Programmets andra programperiod pågår mellan 2018 och 2021. 

Syftet med E2B2 är att ta fram ny kunskap, teknik, tjänster och metoder som bidrar till en hållbar 
energi- och resursanvändning i bebyggelsen. Det läggs därför stor vikt vid samverkan mellan nä-
ringsliv, samhälle och akademi och programmet ska bidra till och vara ett verktyg för att länka samman 
behovsägare med projektutförare. 

Byggnader som prosumentsystem i omställningen mot ett 100% förnybart elsystem är ett av projekten 
som har genomförts i programmet med hjälp av statligt stöd från Energimyndigheten. Det har letts av 
Chalmers tekniska högskola. 

Projektet har ökat kunskapen om vilken roll Sveriges byggnadsbestånd kan ha i omställningen till ett 
100 procent förnybart elsystem och vilka mervärden det får för de boende. Kunskap om byggnader 
som ”prosumentsystem” och hur de bäst kan införas i stor skala är central för att kunna utvärdera 
behovet och effekten av olika stödsystem, för förståelsen av hur byggnader kan samspela med det 
centraliserade elsystemet och för identifiering av olika drivkrafter hos fastighetsägare och boende att 
vilja bli prosumenter. 

Stockholm, 27 juni 2022 

Rapporten redovisar projektets resultat och slutsatser. Publicering innebär inte att 
Energimyndigheten tar ställning till framförda slutsatser, resultat eller eventuella 
åsikter. 
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Sammanfattning 

Energiprosumenter, konsumenter som även agerar som producenter av energi – vanligen i form av el, 
är en grupp som kan komma att få en mer framträdande roll i ett framtida energisystem än vad som 
varit fallet historiskt. Detta på grund av fallande priser på småskaliga energilösningar så som solceller 
och batterier.  Installationer av sådana tekniker görs oftast i lågspänningsnät som inte initialt varit 
byggda för att husera elproduktion. Förutsättningarna för prosumenterna att vara en del av 
energisystemet påverkas av många faktorer och inte enbart av rent ekonomiska faktorer.  I detta 
arbete undersöker vi bland annat storleken på olika potentialer för att installera solceller hos svenska 
prosumenter kopplade till bostäder, vilket här omfattar den teknoekonomiska potentialen, 
lågspänningsnätets potential att inrymma solceller och potentialen hos den tillgängliga takytan för 
solceller hos prosumenterna. Vidare har vi undersökt hur en expansion av solceller och batterier hos 
prosumenterna, driven av teknoekonomiska förutsättningar eller andra drivkrafter, kan tänkas 
påverkas av det omgivande elsystemet och i sin tur hur prosumenterna påverkar det omgivande 
elsystemet. De olika potentialerna och konsekvenser av dess realisering har undersökts genom 
utveckling av ett par energisystemmodeller som kan fånga olika tekniska begräsningar kopplade till 
en expansion av prosumenter men också dynamiken mellan prosumenterna och det omgivande 
elsystemet. 

Resultaten visar på en betydande teknoekonomisk potential för solceller och batterier hos 
prosumenterna, upp mot 12 GW solceller och 14 GWh batterier totalt för prosumenter i södra och 
mellersta Sverige. Potentialen är dock starkt beroende av de ekonomiska förutsättningarna för 
prosumenterna, där faktorer som undantag från elskatt på egenkonsumerad el, investeringskostnader 
och antagen kalkylränta får stor påverkan. Prosumenternas påverkan på det omgivande elsystemet är 
dock begränsad vid en expansion driven av ekonomiska förutsättningar. De tekniska potentialer som 
erhålls från analysen är betydligt högre än den ekonomiska. Av de tekniska begränsningarna så är det 
primärt lågspänningsnätets kapacitet att inrymma solceller som är begränsande på kommunnivå. Det 
finns dock ett antal kommuner, som alla har en stor andel hushåll boende i flerbostadshus, där takytan 
är mer begränsande än nätkapaciteten.  

 

Prosumenter, solceller, batterier, energisystem, nationella potentialer, lågspänningsnät, takyta 
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Summary 

Energy prosumers, i.e., consumers that can also act as producers (typically of electricity), are a group 
within the energy system that likely will have a more prominent role in the future energy system than 
has been the case historically. This, due to falling prices for small-scale energy solutions such as solar 
cells and batteries. The prosumer installations are usually made in low-voltage networks that were 
not initially built to house electricity production. There are several different factors that influence the 
role of prosumers in the system, and the willingness to become a prosumer is not only from pure 
economic considerations. In this work, we investigate, among other things, the size of the techno 
economic potential for installing solar cells in Swedish residential households and the technical 
potential for the ability of the low-voltage grid to accommodate solar cells and the technical potential 
from available roof area for solar cells at prosumers. Furthermore, we have investigated how an 
expansion of solar cells and batteries from the prosumers, driven by techno-economic conditions or 
other driving forces, can be influenced by the surrounding electricity system and in turn how the 
prosumers influence the surrounding electricity system. The different potentials and their interaction 
with the surrounding system have been investigated through the development of an energy systems 
model that can capture different technical limitations linked to an expansion of prosumers but also the 
dynamics between the prosumers and the surrounding electrical system. 

The results show a significant techno-economic potential for solar cells and batteries in a prosumer 
mode, up to 12 GW solar cells and 14 GWh batteries in total for prosumers in southern and central 
Sweden. However, this potential is strongly dependent on the economic conditions for the prosumer, 
where factors such as exemptions from electricity tax on self-consumed electricity, investment costs 
and assumed interest rates have a major impact. The impact of the prosumers on the surrounding 
electricity system is, however, limited given an expansion driven by economic conditions. The 
technical potentials examined are significantly higher than the economic one. Of the technical ones, it 
is primarily the ability of the low-voltage network to accommodate solar cells that is limiting at the 
municipal level. However, there are a few municipalities, all of which have a large proportion of 
households living in apartment buildings, where the roof area is more limiting than the network 
capacity. 

 

Prosumers, solar cells, batteries, energy systems, national potentials, low voltage networks, roof area 
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1 Inledning och bakgrund 
1.1 Bakgrund 
Utvecklingen av solcellsteknik med starkt fallande priser tillsammans med den nu pågående 
utvecklingen av batterilager ger ökade möjligheter för boende och fastighetsägare att med 
distribuerade energilösningar bli sina egna elproducenter – och därmed bli så kallade prosumenter. 
Det innebär att byggnadsbeståndet kan ha en betydande roll att spela i omställningen till ett hållbart 
elsystem. Hur stor den kommer att blir kommer avgöras av flera faktorer. Dels de tekniska 
förutsättningarna för dessa installationer, så som utrymme i lågspänningsnätet eller tillgänglig takyta 
för solpanelsinstallationer, dels möjligheten och förutsättningarna att faktiskt delta i elmarknaden 
som en prosument, som kopplar till konceptet om ”Just energy transitions”. Det är naturligtvis 
drivkrafterna bakom att bli prosument som kommer avgöra utvecklingen av prosumentsystemen och 
då inte minst de ekonomiska förutsättningarna. 

Även om Sverige har haft en snabb tillväxt av solcellsanläggningar (de senaste åren visar på nära en 
fördubbling av antalet anläggningar varje år (Energimyndigheten, 2020)) så är nivåerna lägre än i 
många europeiska länder. Till exempel Tyskland, Italien och Grekland har nått höga 
penetrationsnivåer och producerade 7–8 procent av sitt årliga elbehov från solceller 2018 (REN21, 
2019), och upp till 40 procent under vissa dagar (Fraunhofer ISE, 2019). I Tyskland är 70 procent av 
den nuvarande solcellskapaciteten installerad i lågspänningsnäten och i Italien finns 98 procent av 
installationerna i lågspänningsnäten (Energetici GS, 2019). Även om kostnaderna för småskaliga 
solcellsceller är högre än för system i parkskala, förväntas solceller i mindre skala stå för cirka 40 
procent av den totala solcellskapaciteten 2050 (REN21, 2019). Att en betydande del av elproduktionen 
från solceller i Sverige kommer hamna hos prosumenter är därför troligt. Att producera el lokalt har 
tekniska fördelar, som att minska förluster och trängsel i nätet (Quezada, Abbad, & Roman, 2006). När 
det gäller ekonomin så konkurrerar decentraliserad solcellsproduktion med inköpspriset på el och 
inte med kostnaderna för annan elproduktion. 

Elnät är dock traditionellt utformade för att överföra och distribuera elektricitet från stora 
centraliserade kraftverk till konsumenter, och kan därför vara dåligt förberedda för att hantera 
distribuerad produktion såsom solceller i bostäder (Walling, Saint, Dugan, Burke, & Kojovic, 2008). En 
stor expansion av prosumentsystem kommer också minska efterfrågan på el från det centraliserade 
systemet, både genom att boende generar sin egen el, men också genom försäljning av el boende 
emellan. Vilka tekniklösningar som implementeras hos prosumenterna får också konsekvenser för 
både den spatiala och den temporala interaktionen med det centraliserade elsystemet. På samma sätt 
som prosumenterna påverkar det centraliserade systemet kan det motsatta också gälla, att olika 
förutsättningar i det centraliserade elsystemet kommer påverka valen av prosumentlösningar 
inklusive drivkrafterna för prosumentsystemen. Ett exempel är hur stor volatilitet i elproduktionen 
som kan förväntas i det framtida elsystemet beroende på hur stor andel icke-planerbar elproduktion 
systemet kommer bestå av, och då främst i fråga om vindkraft. Studier som undersökt interaktionen 
mellan prosumentsystem och det omgivande elsystemet visar på att prosumenterna kan ha en 
betydande påverkan på det omgivande energisystemet och vice versa (Bertsch, Jutta, & Tobias, 2017) 
(Goop, Odenberger, & Johnsson, 2017). 
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1.2 Syfte och mål 
Prosumenternas roll i energisystemet är som kan ses ovan mångfacetterad. I det här projektet har vi 
undersökt några av förutsättningarna som påverkar potentialen hos och möjligheten för svenska 
hushåll att bli prosumenter. Det har undersökts med fokus på konsekvenserna från ett 
systemperspektiv men där konsekvenserna per hushåll också beaktas. Systemperspektivet har belysts 
från tre olika perspektiv som också är de tre olika delar som projektet har bestått av. Dessa perspektiv 
är:  

• Hur olika drivkrafter hos prosumenter till exempel ekonomiska, påverkar investeringar och drift 
i det omgivande elsystemet och hur olika förutsättningar i det omgivande elsystemet påverkar 
investeringar hos prosumenter. Vilken typ av produktion trycks undan av prosumenternas 
investeringar? Hur påverkar de elpriset? I detta fall undersöks solceller tillsammans med 
batterilager hos prosumenterna. 

• Lågspänningsnätets nationella och regionala potential att husera solceller hos hushållen. Då 
begränsningar i lågspänningsnätet har varit ett problem vid expansion av prosumenter i andra 
länder har vi utformat en metod för att undersöka hur den kan kvantifieras på regional och 
nationell nivå. 

• En jämförelse mellan olika potentialer för hushållen som prosumenter, vilket innefattar en 
jämförelse på kommunnivå gällande vilken av faktorerna: ekonomi, utrymme i lågspänningsnät 
och takyta som blir begränsande vid expansion av prosumenter i form av solceller och om 
begränsningarna skiljer sig mellan olika kommuner.  

Dessa perspektiv ska förhoppningsvis hjälpa till att belysa både potentialer och möjliga problem från 
ett systemperspektiv för en expansion av prosumenter i elsystemet. Informationsunderlaget bör 
kunna vara till hjälp både för beslutsfattare, för frågor kopplade till hur stöd för prosumenter 
utformas; men också för nätägare, genom en bättre förståelse kring var det kan tänkas bli problem i 
elnätet; andra elsystemaktörer, genom en bättre förståelse för hur prosumenter kan tänkas påverka 
det omgivande elsystemet; samt för enskilda prosumenter.   

 

1.3 Omfattning och avgränsningar 
I rapporten beskriver vi endast förutsättningar för svenska prosumenter (även om studien kopplad 
till elnätskapacitet också beskriver förutsättningar i Tyskland och Storbritannien). För de ekonomiska 
förutsättningarna har områden motsvarande elområde SE3 och SE4 undersökts. Prosumenterna vi har 
undersökt är begränsade till bostäder, det vill säga småhus och flerfamiljshus. För alla undersökta 
aspekter har vi utgått från den nuvarande byggnadsstocken, vi inkluderar alltså inte nybyggnation.  De 
teknoekonomiska beräkningarna för de decentraliserade prosumentsystemen (solceller och 
batterier) har gjorts för en 10-årsperiod med mittpunkt runt 2030 (2025-2035) och kostnader för 
solceller och batterier reflekterar detta. Investeringar i det omgivande elsystemet har gjorts i 10-
årsperioder fram till 2050 (dvs. för 2030, 2040 och 2050), och för hela Nordeuropa, Västeuropa och 
delar av Syd- och Östeuropa. Att prosumenternas investeringar endast har gjorts för 2025-2035 
motiveras av att de modellerade prosumenterna för 2040 och 2050 redan har installerat solceller och 
batterier under år 2030. Vid investeringarna i det omgivande systemet har alltså prosumenternas 
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investeringar 2030 tagits hänsyn till för alla tre modellerade 10-årsperioder.  Vi har endast undersökt 
begränsningar i lågspänningsnätet, påverkan på överliggande nät har alltså inte undersökts. 
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2 Genomförande 
Projektet handlar om att studera interaktionen mellan solceller och batterier hos prosumenter och det 
omgivande elsystemet. Genomförandet av projektet har därför delats upp efter de kopplingar till 
elsystemet som undersökts - både ett teoretiskt lågspänningsnät samt det centraliserade elnätet.  
Modellutvecklingen har också kopplats till dessa. I huvudsak har genomförandet bestått av följande 
delar: 

• Utveckling av en metod för att skapa teoretiska lågspänningsnät kopplat till bostäder på 
regional och nationell skala. Den har sedan används för att uppskatta hur mycket solceller som 
kan rymmas inom detta teoretiska lågspänningsnät (”Hosting capacity” eller 
acceptansgränsen). 

• Utveckling av en modell för att kunna modellera dynamiska interaktionerna mellan 
prosumenternas investeringar och investeringar samt drift av centraliserade delar av 
elsystemet. 

• Framtagande av en metod för att bestämma tillgänglig takyta för solcellsinstallationer hos 
svenska bostadshus. 

• Analys av det skapade teoretiska lågspänningsnätet och dess förmåga att husera solceller 
undersöks tillsammans med högupplöst geografisk data för socioekonomiska förutsättningar. 
Här har det undersökts om de tekniska förutsättningarna för solceller varierar för dessa 
faktorer. 

Nedan beskrivs kort de två stora modellposterna: modellen för det teoretiska lågspänningsnätet och 
modellen för den dynamiska interaktionen mellan prosumenter och det centraliserade elsystemet. 
Metoden för att bestämma tillgänglig takyta beskrivs kortfattat i tillhörande bilaga. 

Traditionellt har uppskattningar av solcellsanläggningar för lågspänningsnät krävt mycket detaljerade 
data om nätkomponenter och layout hos nätet. Nationella data om nätkomponenter och topologi som 
krävs för denna typ av analys finns utspridd hos det hundratal olika elnätoperatörer som finns i 
Sverige. Sådan data har dessutom, på grund av att elkraftsystem ses som kritisk infrastruktur, ofta 
belagts med säkerhetsrestriktioner, vilket ytterligare minskar tillgängligheten. Det utgör ett stort 
hinder för att uppskatta nationella nivåer gällande hur mycket solceller som det lokala nätet kan 
hantera. Vidare ska det sägas att även om tillgång till stora datamängder skulle vara möjlig, försvårar 
nätens storlek och komplexitet traditionella detaljerade ”power flow analysis”. För att undersöka 
frågan om hur mycket solceller som lokalnätet inom ett land eller annan större region kan hantera 
behövs alltså en annan ansats. 

Vi har antagit utmaningen genom att generera syntetiska lågspänningsnät med hjälp av nationella 
standarder för nätdimensionering och metoder för uppskattning av efterfrågan som nyttjar 
högupplösta geografiska informationssystem (GIS) data för demografi (mer specifikt fördelningen 
mellan småhus och flerbostadshus och populationsdensitet). Som de flesta andra studier gällande 
lokalnäts förmåga att hantera solcellsinstallationer har vi tagit hänsyn till termiska 
kapacitetsbegränsningar för kraftsystemkomponenter och spänningsvariationer vid Point of Common 
Connection (punkten där de enskilda bostäderna kopplas till lågspänningsnätet). Här har vi antagit att 
de termiska gränserna är fasta och bestäms av respektive komponents klassificeringar för nominella 
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driftsförhållanden. Spänningskvaliteten bestäms baserat på spänningsavvikelse och varaktighet från 
dess nominella värde fastställt av nationella och europeiska bestämmelser. Vi har använt en tidigare 
etablerad topologi för lågspänningsnät som fokuserar på att modellera den längsta mataren 
(Hyvärinen, 2008), dvs. den längsta kontinuerliga sträckan av kabel eller kraftledning, från varje 
transformator. Att fokusera på den längsta mataren orsakar sannolikt att spänningsöverträdelser har 
överskattats i resultaten. Dessutom har vi uteslutit påverkan från övertoner och flimmer eftersom 
påverkan från dessa på den möjliga solcellskapaciteten i allmänhet är liten om inte nätet är svagt 
(Salih, 2015). Denna modellering har kombinerats med profiler för elproduktion från solceller och 
elanvändning i bostäder med hög tidsupplösning för att beräkna acceptansgränsen för solceller i 
lågspänningsnätet i celler på 1 × 1 km. Modellen har utvärderats mot data för faktisk 
transformatordensitet, maximal matarkabellängd och tidigare fallstudier för enskilda lokala elnäts 
möjlighet till att inrymma solceller. Se figur B1 i bilagan för en överblick över modelleringen.  

Den andra betydande modellutvecklingen i projektet var framtagandet av en modellmetodik som kan 
fånga upp dynamiken mellan investeringar i det centraliserade elsystemet och investeringar hos 
prosumenter. En sådan beskrivning behövs eftersom när tillräckligt många prosumenter finns 
kommer de att börja påverka förutsättningarna för investeringar i det omgivande elsystemet. Men 
också det omvända, hur det omgivande elsystemet utvecklas påverkar elpriset, vilket i sin tur påverkar 
de ekonomiska förutsättningarna för prosumenterna. Dessutom möjliggör modelleringsmetodiken för 
att ytterligare drivkrafter hos prosumenter kan studeras, till exempel boendes önskan om en hög 
självförsörjningsgrad, och hur de kan tänkas påverka det centraliserade elsystemet. Då 
självkonsumtionsgraden hos hushållen är avgörande för den ekonomiska potentialen för 
prosumenterna krävs det att den kan fångas av modellansatsen. Därför krävs dels elanvändningsdata 
med hög tidsupplösning för prosumenterna, dels ett tillräckligt stort antal prosumenter så variationen 
mellan dem kan fångas.  

I detta projekt har vi därför modellerat den ekonomiska potentialen för PV-investeringar i svenska 
bostadshus genom att iterativt lösa tre olika linjära optimeringsmodeller. Två modeller som optimerar 
investeringar och driften av det omgivande elsystemet, ELIN- respektive EPOD-modellen, och en 
modell som optimerar investeringarna av solceller i bostadshusen, Prosument-modellen. Det iterativa 
tillvägagångssättet som har tillämpats möjliggör analys av den dynamik som nämns ovan mellan 
investeringar i och drift av kraftsystemet och investeringarna i solcells- och batterisystem i 
bostadshusen. Modelleringsmetoden bygger på det arbete som gjorts i Goop et.al. (Goop, Nyholm, 
Odenberger, & Johnsson, 2021), där återkoppling mellan driften av ett elsystem och investeringarna i 
solcellsanläggningar i svenska småhus modelleras, men utökar arbetet som görs där till att även 
omfatta återkopplingens inverkan på investeringar i kraftsystemet samt även flerfamiljshus.  För att 
beskriva prosumenterna har vi använt oss av 2104 elanvändningsprofiler för småhus och 378 profiler 
för fastighetsel i flerfamiljshus. Profilerna har skalats upp för att representera prosumenterna i 
motsvarande elprisregioner SE3 och SE4. Se figur B2 i bilagan för en överblick över modelleringen. 
Indata för kostnader har baserats på data från danska energimyndigheten då denna ligger till grund 
för tidigare arbeten med ELIN och EPOD modellerna. 
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3 Resultat 
Först presenteras resultat kopplade till modelleringen av den ekonomiska potentialen för 
prosumenter och den påverkan det har på det omgivande elsystemet. Figur 1 visar den totala 
installerade kapaciteten för solceller och batterier hos prosumenter i de områden för vilka 
prosumenter modellerades (motsvarande elområdena SE3 och SE4) där figuren visar ett urval av de 
fall som modellerades. Figuren visar att det finns en stor variation i utfallet hos prosumenter beroende 
på fall. De faktorer som påverkar mest är sådana som kopplar till direkta kostnader hos prosumenter, 
till exempel om energiskatt betalas på den egenkonsumerade elen eller vilken kostnad som antagits 
för solcellerna och batterierna (resultaten kan antingen kopplas till deras prisnivåer eller den 
kalkylränta som hushållen använder sig av). I basfallet fås en installationsnivå på cirka 11,8 GW 
solceller och 13,6 GWh batterier, där småhusen står för den största delen av installationerna (85 
procent) och flerbostadshusen för de resterande. Att småhusen står för en sådan betydande del hänger 
samman med att deras elanvändning är betydligt större. Det innebär att möjligheterna till 
självkonsumtion är betydligt större och därmed även potentialen. Dessutom är takytan per elbehov 
betydligt större för småhusen, i basfallet blir dock inte takytan begränsande för prosumenter. För en 
enskild prosument i småhuskategorin innebär det en snittstorlek för solcellerna på 6,3 kilowatt peak 
(kWp), med något större installationer i elområde SE4, 8,5 kWp, jämfört med 5,6 kWp i SE3. Notera 
dock att det finns en stor spridning mellan olika prosumenter i småhus (0,6–33,4 kWp), i huvudsak 
beroende på storleken på den årliga elanvändningen, där det kan vara tveksamt om installationer i det 
lägre spannet är ekonomiskt försvarbara. För prosumenter i flerbostadshus (där elen avser 
fastighetsel) är spridningen mellan olika prosumenter ännu större (0–152 kWp) då denna grupp är 
betydligt mer heterogen än småhusen. För ett litet flerbostadshus innebär det cirka 4 kWp och för ett 
större cirka 30 kWp.  

Antagandena avseende de ekonomiska förutsättningarna har alltså en betydande påverkan på 
prosumenters investeringar givet att det är dessa förutsättningar som driver prosumenternas 
investeringar. Utan skattefördelen (ingen energiskatt betalas för egenkonsumerad el) så minskar 
potentialen med cirka 62 procent. Det kan också tolkas som att energikomponenten (kr/kWh) i 
elnätsavgiften flyttas till en fast avgift (de ska dock nämnas att påverkan troligen inte blir lika stor då 
energiskatten per kWh är högre än den antagna nätavgiften). Detta indikerar att det är det högre 
värdet på den egenkonsumerade elen som är den huvudsakliga ekonomiska drivkraften för att bli en 
prosument. Billigare solceller eller billigare batterier, vilket alternativt kan ses att motsvarar en lägre 
kalkylränta, har också en betydande påverkan på den installerad mängden solceller och batterier. Upp 
till 30 procent dyrare solceller minskar inte den installerade kapaciteten i samma utsträckning som 
30 procent billigare ökar installerad kapacitet. För att nå de höga nivåerna vid billiga solceller krävs 
att nätutbyggnaden till omgivande regioner förstärks ytterligare jämfört med basfallet. Antaganden 
om 50 procent dyrare eller billigare batterier påverkar mängden batterier betydligt även om effekten 
på installerad mängd solceller inte blir jättestor. I alla de fall som presenterats ovan har det antagits 
att alla prosumenter gör en investering om den är lönsam. Ett fall där det antagits att endast hälften 
av de potentiella prosumenterna gör en investering har också undersökts. Detta fall resulterar i en 
knapp halvering av den totala installationen viket indikerar att prosumenter i basfallet verkar ha en 
begränsad påverkan på lönsamheten hos varandras installationer.  
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Figur 1. Total installerad mängd solceller och batterier hos prosumenterna för olika fall. 

Förutsättningar i det omgivande elsystemet har en mindre betydelse för nivån av installerad mängd 
solceller och batterier. En begränsning i utbyggnaden av kapaciteten i transmissionsnätet minskar 
främst potentialen för batterier något. En bibehållen nivå av kärnkraft som motsvarar nuvarande 
installerad kapacitet i det modellerade området har inte heller någon stor påverkan (det ska dock 
sägas att för det svenska elsystemet så är mängden kärnkraft likvärdig i de båda fallen). Påverkan på 
investeringar i det omgivande elsystemet från prosumenters investeringar i basfallet kan ses i figur 2. 
Figuren visar på förändringen i investeringarna i energisystemsmodellen, här beskriven som 
förändringen i producerad elektricitet, för de modellerade 10-årsperioderna runt 2030, 2040 och 
2050 (prosumenter antas göra sina investeringar i investeringsperioden 2030 (2025–2035), men 
deras investeringar finns kvar fram till 2050). Som kan ses så ersätter prosumenternas produktion 
primärt vindkraft- och solcellsproduktion för perioderna 2030 och 2040, och för 2050 ersätts el från 
vindkraft och kärnkraft. Produktionen som ersätts är något lägre än den totala producerade elen från 
prosumenterna, vilket delvis beror på att spillet av produktion ökar något, delvis på att 
tidsupplösningen i energisystemmodellen gör att det finns osäkerheter i den totala produktionen från 
vindkraft och solceller. Förändringarna som sker i det centraliserade systemet sker primärt i andra 
länder än Sverige, vilket framför allt gäller minskningen i solcellsinvesteringar då nivån av dessa i 
Sverige i det centraliserade systemet är låga år 2030. Att det primärt är annan variabel förnybar 
produktion som ersätts beror delvis på att det finns ett koldioxidtak. Men också på att mycket av den 
planerbara produktionen används för att täcka upp när den variabla inte producerar, vilket gör det 
svårt att ersätta den med solenergi. Förändringen som beskrivs i figur 2 ser liknande ut för alla 
modellerade fall inklusive fallen där drivkraften hos prosumenter inte är ekonomisk.  

0

5

10

15

20

25

30

G
W

p/G
W

h

PV
Batterier



 

 

 

14 

BYGGNADER SOM PROS UMENTSYSTEM I  ETT  FÖRNYBART ELSYSTEM 

 
Figur 2. Förändringen i produktion från minskade investeringar i det centraliserade elsystemet på grund av 

prosumenterna i basfallet (givet en produktion på cirka 10,3 TWh hos prosumenterna). 

Figur 3 visar att årsmedelpriset i elområdena minskar på grund av prosumenter både för fallen med 
ekonomiskt optimerande prosumenter och för olika nivåer av prosumenter som drivs av antingen 
egenkonsumtion eller endast har installerat solceller utan ekonomiska betänkligheter, bägge 
modellerade för modelleringsåret 2030 (2025-2035). Påverkan på årsmedelpriset i de ekonomiskt 
optimerade fallen är relativt liten, men med en minskning för alla fall pga. prosumenters investeringar. 
Den största förändringen fås i fallet med billigare solceller (detta fall ger också störst mängd 
installerade solceller). Som referens kan nämnas att snittmedelpriset i basfallet utan prosumenter blir 
cirka 40€/MWh och 44€/MWh för SE3 respektive SE4. För fallen som inte drivs av ekonomisk 
optimering hos prosumenter så kan vi se att en drivkraft baserad på att ha en hög egenkonsumtion 
(26 GWp och 39 GWh vid 100 procent) har mindre påverkan på elpriset än en drivkraft där endast 
solceller installeras (28 GWp vid 100 procent), till exempel önskan att bidra till omställningen av 
energisystemet. Dock blir påverkan vid högre nivåer av dessa prosumenter större än i de ekonomiska 
fallen, vilket är förväntat då nivåerna av installerade solceller är högre. Påverkan på elpriset blir högre 
för alla fallen om utbyggnaden av transmissionsnätet till omgivande regioner begränsas. Det bör 
nämnas att förändringen i elpriset inte är jämnt fördelad över året. Sommartid fås en större minskning 
i elpriset än för årsmedelpriset och vintertid fås en viss ökning. Skillnaderna i elpris mellan säsongerna 
förstärks alltså. Då solcellerna hos prosumenter primärt genererar el under sommarhalvåret och att 
de delvis ersätter produktion från vindkraft som generellt genererar mer el på vinterhalvåret så är det 
förväntat att förändringen i elpriset varierar över året.  
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Figur 3. Förändring (dvs minskning i samtliga fall) i elpris i SE3 och SE4 på grund av prosumenternas 

investeringar för olika fall. 

Utöver den ekonomiska potentialen hos prosumenter har projektet tagit fram potentialer för 
lågspänningsnätets kapacitet för solcellsinstallationer i bostäder och takytekapaciteten för 
prosumenter kopplade till bostäder. Det har gjorts för solcellssystem utan batterilösningar. Dessa tre 
potentialer har sedan jämförts med varandra för att se vilken som är begränsade för en 
solcellsexpansion hos prosumenter. Resultaten ger att den ekonomiska kapaciteten är den som 
begränsar på nationell nivå, 8 GWp, följt av nätskapaciteten, 35 GWp, och där takytan således är den 
som begränsar minst, 54 GWp. Känslighetsanalyser för de tre olika potentialerna visar att variationen 
är störst för takytekapaciteten och minst för nätkapaciteten, samt att den ekonomiska kapaciteten är 
den som begränsar i nästan alla fallen. Det bör påminnas här att den ekonomiska kapaciteten inte 
täcker hela Sverige, utan endast ett område som ungefär motsvara SE3 och SE4. Dock bor cirka 90% 
av befolkningen i de modellerade områdena. En inkludering av de nordliga elområdena skulle 
förmodligen därmed höja den ekonomiska potentialen med som mest runt 10 procent, vilket fortsatt 
skulle innebära att den ekonomiska potentialen är begränsande.  

Det betyder dock inte att detta gäller vid en högre geografisk upplösning. Lokalt kan ordningen på de 
olika begränsande kapaciteterna skilja sig från den nationella nivån. Den övre grafen i figur 4 visar 
resultat för medelvärden för den ekonomiska potentialen, lågspänningsnätets potential och 
existerande takytas potential uppdelade per kommun sorterade efter högst takytapotential. Figuren 
visar att den ekonomiska kapaciteten lägre än både nät- och takkapaciteten för alla kommuner. Det 
bör påpekas att kommunerna utan någon ekonomisk kapacitet är kommuner inom elområdena SE1 
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och SE2. Figuren visar också att alla tre kapaciteter kan skilja sig betydligt mellan olika kommuner. 
Kommunerna med hög absolut takytepotential är kommuner med stor befolkning (t.ex. Stockholm och 
Göteborg) och medelstora kommuner med relativt hög andel småhus (t.ex. Kristianstad och 
Skellefteå). Dessa medelstora kommuner har större skillnad mellan takkapaciteten och nätkapaciteten 
jämfört med kommunerna med stor befolkning. För de flesta kommuner är takkapaciteten högst, även 
om nätkapaciteten i vissa kommuner är större än takkapaciteten. Kommuner där nätkapaciteten är 
större än takkapaciteten kännetecknas främst av att en stor andel av befolkningen bor i flerfamiljshus. 
Flerfamiljshus har liten takyta jämfört med efterfrågan på elenergi och eleffekt. Ett exempel där det är 
särskilt tydligt är i Solna, en kommun i Stockholms tätort, där 88,5 procent av hushållen bor i 
flerfamiljshus. Nätkapaciteten här är betydligt högre än takytekapaciteten, vilket kan ses i figuren runt 
punkt 270. De absoluta resultaten bör dock tolkas med viss försiktighet eftersom takkapaciteten 
inkluderar fritidshus vilket inte är med i beräkningen för nätkapaciteten eller den ekonomiska 
kapaciteten. Vissa kommuner har en relativt hög andel av fritidshus och för dem är skillnaden mellan 
takkapacitet och de andra kapaciteterna överskattad.  

För att kompensera för inkluderingen av fritidshus presenteras i den undre grafen i figur 4 
solcellskapaciteten per hushåll, där fritidshus inkluderas som ett hushåll för takkapaciteten men inte 
för den ekonomiska kapaciteten eller nätkapaciteten. Den ekonomiska kapaciteten är fortsatt alltid 
begränsande och i de flesta fall så följs det av att nätkapaciteten är begränsande. De fall där 
takkapaciteten är begränsande är som tidigare nämnts kommuner med hög andel boende i 
flerfamiljshus och ligger uteslutande i anslutning till Stockholm, Göteborg och Malmö.  

 
Figur 4. Övre bilden: Maximal installerad mängd solceller för olika begränsningar som studerats för Sveriges 

290 kommuner. Undre bilden: Maximal installerad mängd solceller per hushåll för olika begränsningar för 
Sveriges 290 kommuner. Kommunerna är sorterade efter takkapacitet. 

0 50 100 150 200 250 300
Kommuner

0

500

1000

1500

2000

M
W

p

Takkapacitet
Nätkapacitet
Ekonomisk kapacitet

0 50 100 150 200 250 300
Kommuner

0

10

20

30

kW
p/h

us
hå

ll

Takkapacitet
Nätkapacitet
Ekonomisk kapacitet



 

 

 

17 

BYGGNADER SOM PROS UMENTSYSTEM I  ETT  FÖRNYBART ELSYSTEM 

4 Diskussion 
Projektet har undersökt förutsättningarna för prosumenter i bostäder från ett antal olika perspektiv. 
Undersökningen visar att potentialen för prosumenter kan variera betydligt beroende på vilken 
potential som avses, där de tekniska potentialerna generellt är större än den ekonomiska.  

För potentialerna som beskrivs så är det första gången en sådan uppskattning görs för flera olika 
potentialer inom samma studie. För takpotentialen finns tidigare uppskattningar för bostäder i Sverige 
som helhet (Bódis, Kougias, Jäger-Waldau, Taylor, & Szabó, 2019), (Kamp, 2013). Dessa skiljer sig åt 
betydligt, 7,3 TWh respektive 47,9 TWh. Studien i detta arbete hamnar nära resultaten som 
presenteras av Kamp, vilket indikerar en betydande takpotential. Den lägre kapaciteten i den andra 
studien kan delvis kopplas till antaganden om hur mycket takyta som kan nyttjas, men även olika 
dataunderlag. För den totala nätkapaciteten finns det inga motsvarande studier gjorda. Dock finns det 
osäkerheter kopplat till dels äldre nät som kan vara svagare än de modellerade och dels hur mycket 
överliggande nät kan tänkas klara, framför allt i glesbefolkade områden. Den ekonomiska potentialen 
har studerats tidigare och liknande potentialer som nuvarande påvisades där (Goop, Nyholm, 
Odenberger, & Johnsson, 2021). Studien av Goop m.fl. visade dock på större påverkan på elpriset 
jämfört med resultat i detta projekt. Till skillnad från studien av Goop m.fl. har vi i detta projekt tagit 
hänsyn till hur investeringar i det omgivande elsystemet påverkas av prosumenternas investeringar, 
vilket förmodligen är anledningen till att påverkan på elpriserna inte blir lika stor. Skillnaden i resultat 
mellan detta projekt och Goops m.fl. indikerar vikten av att ta med påverkan på investeringarna i 
energisystemet och inte bara driften vid modellering av prosumenter. Bódis m.fl. (Bódis, Kougias, 
Jäger-Waldau, Taylor, & Szabó, 2019) visar på en ekonomisk potential på 3,2 TWh, som är betydligt 
lägre än den vi får i vår studie, även om studien av Bodis m.fl. jämförde ”levelised cost of electricity” 
för solcellerna mot årsmedelpriset för el och tog därmed inte hänsyn till när i tiden elen produceras. 
Dessutom är deras studie för nuläget medan detta projekt analyserar perioden 2025–2035.  

Resultaten visar att på ett övergripande plan finns det en teknisk potential för en betydande mängd 
solceller hos prosumenter och att den är större än den ekonomiska potentialen. Nätproblem på grund 
av prosumenter är alltså inte nödvändigtvis ett stort problem. Det förutsätter dock på att solcellerna 
installeras relativt jämnt fördelade i nätet. Som har visats i andra studier så kan peer-effekter, det vill 
säga om grannen har skaffat solceller ”så vill jag det också”, ha stor påverkan på var installationerna 
görs. Det kan resultera i stora installationer lokalt vilket kan skapa problem i nätet. För att undvika 
sådana problem bör stödsystem och andra incitament inte premiera för stora installationer. Då finns 
det risker att nätförstärkningar behövs innan den nationella potentialen har nåtts.  

Prosumenters påverkan på investeringar i det omgivande elsystemet innebär på sikt att annan 
variabel förnybar elproduktion uteblir. Det innebär inte att en prosumentinvestering i nuläget inte 
ersätter fossil elproduktion, men att givet att ett utsläppstak (EU-ETS) är det som styr elsystemets 
utveckling så kommer den tillåtna mängden fossil elproduktion att produceras även om vi får 
prosumentsystem. Expansionen av prosumenter i basfallet kommer vidare att leda till ett bortfall av 
årliga skatteintäkter på cirka 2,8 miljarder kr (2015) på grund av att egenkonsumerad el inte är 
belagda med elskatt. Bortfallet är ju som visats i resultaten en viktig faktor för storleken på 
prosumenters investeringar. Skattefördelen är inte heller tillgänglig för alla hushåll. Boende i 
hyresbostäder och till viss del boende i bostadsrättsföreningar har inte möjlighet att investera i egen 
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elproduktion kopplad direkt till bostaden och därmed inte någon möjlighet till egenkonsumtion (för 
bostadsrätter finns en möjlighet att installera egenproduktion om föreningen går samman och skaffar 
ett gemensamt elnätabonnemang). Analyser gjorda med resultat från nätmodellering i detta arbete 
visar också på att det finns en socioekonomisk dimension kopplad till tillgängligheten av nätkapacitet 
per hushåll för solcellsinstallationer (se publikationslistan för referens). 

Ytterligare frågor som väckts under projektets gång och som kan vara grund för framtida studier är: 
Fler och fler elnätsbolag inför effektkomponenter på sina nättariffer, de kommer påverka de 
ekonomiska incitamenten både för solceller och batterier. Hur ser denna påverkan ut? Nätkapaciteten 
ovan gäller endast för solceller, men en stor introduktion av batterier skulle förmodligen kunna öka 
nätkapacitetens potential betydligt. Hur stor blir potentialen då? En ytterligare punkt är vidare studie 
av hur möjligheten till solcellsinvesteringar kan komma hyreskunder till del. De har ju i dagsläget ingen 
möjlighet till investeringar som kan nyttja fördelen med ett undantag från energiskatt på 
egenkonsumerad el. 
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5 Slutsatser 
I projektet har vi undersökt olika förutsättningar för prosumenter i bostäder och hur de interagerar 
med andra delar av energisystemet. Det har gjorts genom ett antal olika modellansatser som beskriver 
lågspänningsnätets kapacitet att inrymma solceller i bostadsbyggnader, prosumenternas påverkan på 
investeringar i det omgivande elsystemet och vice versa samt uppskattningen av takytepotentialen för 
solceller i bostadsbyggnader.  

Resultaten visar att det finns en betydande teknoekonomisk potential för solceller och batterier hos 
prosumenter i ett framtida (2030) svenskt elsystem, även utan nuvarande stödsystem för 
investeringar i solceller och batterier eller skatteavdrag för el såld till nätet (dock förutsatt att 
undantaget från elskatt på egenkonsumerad el består). I basfallet ser vi en potential på 11,8 GW 
solceller och 13,6 GWh batterier. Potentialen påverkas främst av hur förhållandena för prosumenterna 
ser ut, där de viktigaste komponenterna är om egenkonsumtion av producerad el är undantagen från 
energiskatt eller inte, priset på solceller/batterierna och vilken kalkylränta som används. 
Förhållandena i det omgivande elsystemet har mindre betydelse för hur de ekonomiska 
förutsättningarna för prosumenter utvecklas. Priset på solceller och batterier samt vilken kalkylränta 
som prosumenter använder är faktorer som styrs av marknaden. Däremot är undantaget från elskatt 
på egenkonsumtion ett politiskt beslut. Prosumenters investeringar resulterar i att investeringar i 
elproduktion i det omgivande elsystemet minskar. Det som inte blir installerat är primärt solceller och 
vindkraft, på längre sikt ersätts viss produktion från existerande kärnkraft. Påverkan på elpriset från 
en ekonomiskt driven expansion är dock relativt låg. Om prosumenter däremot skulle drivas av andra 
faktorer, och därmed installera större mängder solceller och batterier, kan påverkan på elpriset bli 
större. Det bygger dock på att en betydande andel (mer än 50 procent) av konsumenterna deltar i en 
sådan expansion och blir prosumenter. 

Vidare visar vi att det primärt är de teknoekonomiska förutsättningarna som är den begränsande 
faktorn för en utbyggnad av solceller hos prosumenter. De andra två undersökta begränsningarna; 
lågspänningsnätets förmåga att inrymma solceller och den tillgängliga takytan för solceller hos 
bostäder, är båda större än de teknoekonomiska förutsättningarna för de flesta känslighetsanalyser. 
Som nummer två kommer nätkapaciteten för nästan alla undersökta kommuner. Det finns ett antal 
kommuner där takytan begränsar före nätkapaciteten, det är kommuner med en hög andel boende i 
flerbostadshus och ligger uteslutande kopplade till Stockholm, Göteborg och Malmö. Givet detta så är 
risken inte jättestor att nätproblem blir ett stort hinder för en expansion av prosumenter på nationell 
skala. Men lokala problem kan ändå uppstå om många stora individuella installationer sker på enskilda 
lågspänningsnät. Vid utformning av stöd bör detta beaktas annars finns det risk att förstärkningar i 
lågspänningsnätet behöver göras innan den nationella potentialen nås.   
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Bilaga 

Nedan följer två figurer som beskriver modellflödet på de två huvudsakliga modeller som utvecklats i 
projektet.  

Nätmodellen 

 

 
Figur B1. Beskrivning av modellflödet för modelleringen av acceptansgränsen för lågspänningsnätet. 

Modellen kan hittas här: 

https://zenodo.org/record/4563951  

Datasetet som beskriver lågspänningsnätet som använts i detta arbeta kan laddas ner här: 
https://data.mendeley.com/datasets/hn3ncrrj95/1  

https://zenodo.org/record/4563951
https://data.mendeley.com/datasets/hn3ncrrj95/1
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Prosumentmodellen – kopplat till energisystemmodellerna 

 
Figur B2. Modellflöde för den iterativa modelleringen mellan investeringar i det centraliserade energisystemet 

och investeringar hos prosumenterna. 

 

Takmodellen 

Även en takmodell för att uppskatta tillgänglig takyta för solceller för bostäder har utvecklats. Denna 
som bygger på data om använd markyta för bostäder i Sverige. Data för byggnadernas använda 
markyta finns tillgängliga för varje kommun och indelade i två kategorier: bostadshus och 
komplementbyggnader (Statistiska centralbyrån, 2016). Bostadshus omfattar en- och flerfamiljshus 
som primärt används för bostadsändamål, medan komplementbyggnader är byggnader kopplade till 
en primär byggnad, såsom garage och förråd. Båda kategorierna av byggnader används för att 
uppskatta takareapotentialen för solceller i bostäder. Takarean för en byggnad kan då beskrivas med 
följande ekvation: 

Atak =
𝐴𝐴𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
cos (𝜎𝜎)
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Där Abyggnad är byggnadens fotavtryck, Atak är takets area och σ är takets vinkel. Den totala 
installerade solcellskapaciteten, Psolceller, fås sen genom ekvationen: 

Psolceller = Atak ∙ 𝜌𝜌 ∙ 𝜀𝜀 

Där ε är andelen av takytan som är lämplig för solceller och ρ är antalet Wp per m2 för solcellerna. 
Värdet av ε beror på ett antal olika faktorer, till exempel utrustning på taket och om takets alla 
riktningar inkluderas. För att gå från installerad effekt till den slutgiltiga produktionen från 
solcellerna används:  

Esolceller = Psolceller ∙ 𝜂𝜂 ∙ 𝑓𝑓(long, lat,𝛼𝛼,𝜎𝜎) 

Där f är solinstrålning per kvadratmeter vid en specifik plats (long, lat), takvinkel (σ) och azimut (α), 
och η är verkningsgraden för solcellen. Solinstrålningsdata baseras från MERRA-2-
datauppsättningen (Norwood et al., 2014). För takvinkeln så undersöks ett spann mellan 20-30 
grader och byggnaderna antas vara jämt fördelade i alla väderstreck.  

 

Prosumentmodellen och takmodellen är ”forskarmodeller” och inte tillgängliga. 
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