
Solel på Lyckansberg





Lyckansberg BRF
•1980
•84 lgh
•Inga trapphus
•Tidigt 
miljöengagemang



Bakgrund

• Går det att producera vår egen fastighetsel; 
55 000 kWh (tvättstugor, föreningslokal, 
belysning)?

För att sänka våra energikostnader 
bidra till bättre miljö och energiomställning
höja attraktiviteten på området
skapa samhörighet i förningen
• Utredning: Ulf Carlsson, Peter Mars, Per 

Johansson, Anders Lundgren + HSB Sydost



Förstudie

• Gått ut med förfrågan genom 
HSB Sydost

• 3 offerter
• Solect Power

– tydligast anbud
– gjorde ordentligt platsbesök 
– överlag billigast 
– ingivit ett förtroendefullt intryck.



Utformning
• Alternativ 1: Solceller på 

det södra taket till Hus A. 
• Alternativ 2: Solceller på 

föreningslokalen
• Alternativ 3: 

Kombination av 1 och 2
• Minimal grävning, nära 

anslutning till elcentral, 
tillräcklig effekt för 
produktion av 
fastighetselen

• 60 kW, ca 55 000 kWh/år

HUS A





Förutsättningar

• Osäkerhet: elpris, bidrag, 
hur mycket används 
lokalt?

• Störst produktion när 
efterfrågan är som lägst, 
därför säljs el på nätet



Ekonomi

• Solcellsmoduler, växelriktare, 
utomhusdisplay, montering, 
dragning av kabel.

• Grävning av kabeltunnel 
mellan Hus A och el-central
tillkommer

• Finansiering: eget kapital, 
påverkar ej hyra eller tränger 
undan beslutade investeringar, 
lån ej nödvändigt



Uppskattad produktion (kWh) 53000
Pris inklusive moms 862500
Bidrag 172500
Försäljning av el 31000
Besparing (Minskat el-inköp) 20000
Summa besparing + försäljning 51000
Återbetalningstid exkl. stöd (år) 17

Återbetalningstid inkl. stöd (år) 12



Kom ihåg…
• Bygglov
• Säkra ner
• Schakta för kabel
• Ansöka om bidrag hos 

Länsstyrelsen
• Bidrag från Bixia
• Information; möten och 

anslag
• Besiktning av tak



Erfarenheter
• Teknisk kunskap inte det 

viktigaste
• Förankringsarbete i styrelse 

och förening
• Arbetsgrupp, krävs att någon 

driver på
• Ekonomi; många osäkerheter, 

oklart och knöligt regelverk
• Bra förfrågningsunderlag
• Handbok önskas!
• Komplicerat med el till 

bostäder
• Väldigt få negativa åsikter 

(ingen hyreshöjning, inga lån…)



Framtid
Laddstolpar till elbilar?•
El till bostäder?•
Sveriges •
BostadsrättsCentrum:
Bostadsrättsrapport: gym 
och solceller toppar listan 
för vad svenska 
bostadsrättsägare är 
beredda att betala en 
högre månadsavgift för.
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