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Välkomna!
Vi heter Markus & Valle



Chalmersfastigheter och Chalmers i korthet

• Vår primära uppgift är att försörja Chalmers med lokaler.
• Chalmersfastigheter AB ägs i sin helhet av Stiftelsen Chalmers tekniska högskola.
• Totalt äger och förvaltar vi ca 31 byggnader med sammanlagt 186 000 kvm uthyrningsbar lokalyta och samtidigt hyr vi in ca 125. 

000 kvm från andra fastighetsägare, primärt Akademiska Hus.
• Chalmers verksamhet är samlad i campus på Lindholmen och Johanneberg samt vid Onsala rymdobservatorium.
• Våra fastigheter består till största delen av utbildnings-, kontors- och laboratorielokaler samt konferensanläggningen Chalmerska huset.
• Chalmers är vår största kund och svarar för ca 80 % av lokaluthyrningen. Våra övriga kunder och hyresgäster är Göteborgs universitet 

samt företag och organisationer som representerar ett brett område av produkter och tjänster.
• Vidare består vår verksamhet av att verka för studentbostäder på campus samt att tillhandahålla infrastruktur, tjänster och 

nytta knutna till Chalmers strategiska lokalförsörjning, t.ex.



Projektbeskrivning samt målbild

Projektbeskrivning:
• Projektet startade med ett Chalmersgemensamt projekt mellan de två fastighetsägarna Akademiska Hus 

och Chalmersfastigheter (CF). CF har under 2018-2019 investerat i solceller motsvarande ca. 4,5 miljoner 
eller 350 kWp. Detta motsvarar en yta på ca 2000 m2. Solcellerna placeras på taken till Kemihuset och 
Kårhusrestaurangen.

• Under 2019-2020 fortsatte CF utbyggnaden av solceller främst på campus Lindholmen. Här installerades 
solceller på en yta av ca 2500 m2 (ca 490 kWp).

• 2021 installerades ca 2000 m2 (ca 400 kWp) solceller på Forskarhus fysik/MC2
• Totalt med alla byggnader har CF ca 7500 m2 (ca 1500 kWp) solceller

Målbild:
• Chalmersfastigheter har som mål att tillföra fossilfri elproduktion överallt där det är tekniskt och ekonomiskt 

möjligt. Fokus ligger på solcellsgenererad el.



Anläggningar Campus Johanneberg



Anläggningar Campus Lindholmen



Lite om teknik och mätning

Solcellerna på Chalmersfastigheters byggnader producerar el samtidigt som elbehovet i byggnaden är stort. Det medför att 
elproduktionen ytterst sällan är större än elbehovet och all el kan användas i byggnaden.

Solceller i byggnader med undervisning och kontor producerar
ca 10-20% av totala elanvändningen (årsbasis). I Kemihuset, 
med mycket hög elanvändning, är soleltäckningen endast drygt 
2%.
Mätvärden från en byggnads solcellsystem skickas till Webport
som är CFs system för fastighetsautomation (SCADA). 
Från Webport skickas mätdata till Mestro som är CFs 
visualiseringsprogram för energi- och mediaanvändning.
Varje enskild anläggning har en undermätare för producerad solel.



Produktion

Sammanställning av installerade solceller i Chalmersfastigheter.
Som synes har solcellerna levererat mindre än beräknat/uppgivet av leverantörerna, endast 88% av beräknat.

Byggnad Campus Installationsår m² kWp Beräknat kWh/år Levererat 2021 kWh/år Installationskostnad
Kuggen Lindholmen 2011 55 8 10 000 -- 346 800 kr
Kemi Johanneberg 2018 1 254 244 200 000 160 451 3 127 950 kr
Vasa 2-3 Johanneberg 2019 434 80 78 300 67 931 892 828 kr
Kårhusrestaurangen Johanneberg 2019 597 116 95 000 92 159 1 400 000 kr
Saga Lindholmen 2019 450 90 82 000 64 262 1 250 000 kr
Svea Lindholmen 2019 430 86 78 000 62 596 1 250 000 kr
Patricia Lindholmen 2019 454 91 83 000 69 773 1 250 000 kr
Teknikparken Johanneberg 2020 794 155 112 000 103 010 1 650 000 kr
Jupiter Lindholmen 2020 591 116 94 600 94 256 1 280 000 kr
Tessin Lindholmen 2020 265 52 41 000 40 671 855 000 kr
Najaden Lindholmen 2020 265 52 41 000 41 354 855 000 kr
Fysik/MC2 Johanneberg 2021 1 957 400 313 000 300 000 2 850 000 kr
Summa 7 546 1 490 1 227 900 1 096 463 17 007 578 kr



Ekonomi

Total kostnad för ca 7500 m2 är ca 17 Mkr. Under årens lopp har priset per m2 sänkts samtidigt 
som eleffekten per m2 ökat. Det medför att investerad krona per Wp har minskat drastiskt 
senaste tio åren. CF har fått statligt bidrag (30%) på investeringar mellan 2018-2020.
Återbetalningstid (diskonterad) för investeringar har legat på ca 20 år utan bidrag och ca 15 år 
med bidrag. Senaste projektet Fysik/MC2 har en återbetalningstid på ca 12 år (utan bidrag).



Erfarenheter under resans gång.......(eller självklarheter för andra)

• Teknisk standard är att föredra
• Ramavtal istället för enskilda upphandlingar
• Taksäkerhet, (missas ofta.)
• Se till att tätskikt och takbeläggning är i gott skick eller renovera tak före solcellsinstallation.
• DC nät…….kollade vi på men hade ingen direkt avsättning inom närliggande fastigheter
• Avskrivningstider / teknisk livslängd……..CF räknar med 15 år (livslängder befintliga tak, ovisshet och osäkerhet vid ev

återmontage)
• Batterier……I våra byggnader är elbehovet högt samtidigt som el produceras i solceller. All el som produceras lokalt 

används direkt i byggnaden. Alltså inget behov av batterier som flyttar ellast.
• Alla anläggningar är inte lika lönsamma…….och den minst lönsamma valde vi att inte genomföra, (tunnfilm på V 8 med 42 

års ROI)



906 panels
Installed power 403 kWp
Estimated lifespan 30 years
Estimated production (average including degradation) 
299,442 kWh/year
Estimated production during lifetime 8 983 274 kWh
System efficiency 743 kWh/kW/year
Performance ratio 86%
Price/W SEK 7,08
Price/kWh SEK 9,52
ROI 12 years
Self-use solar energy 100%
Surplus sales 0%
Total weight 20 tons / 17 kg/m2

Å så lite virtuella platsbesök…….
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