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Sammanfattning 

 

Arbetet är en utredning av möjligheterna att installera solvärme på ett hyreshus, 

Hårstagatan 8, beläget i Skutskär, åt fastighetsägaren, Älvkarlebyhus. Huset har tre 

våningar med tio lägenheter på varje och en area på ca 660 m
2
 per plan. I dag värms huset 

uteslutande med fjärrvärme. Tanken är att solvärmen ska kopplas upp på fjärrvärmenätet 

för att sedan säljas till fjärrvärmebolaget. Detta sker genom att en värmecykel kopplas 

mellan solfångarna och en värmeväxlare som växlar över värmen till vattnet från 

fjärrvärmens returledning. Det vattnet pumpas sedan ut på framledningen i 

fjärrvärmenätet. Systemet kommer att vara i drift när solen lyser under en begränsad del 

av året. Solfångarna är av typen MaReCo som är speciellt utformade för nordliga latituder 

och förhållanden. Målsättningen är att sätta upp så många paneler som får plats på taket 

möjligt för att öka systemets lönsamhet. För att undersöka systemets lönsamhet har ett 

börvärde på den sålda energin beräknats för att låta systemet betala sig självt under 30 år.  

 

Företaget som tog åt sig entreprenaden heter SWGTE. De har gjort ett anbud där pris, 

materiallista och förväntad effekt ingår. Systemet kommer att kosta 1 261 000 kr och ger 

rätt till ett bidrag på ca 107 000 kr enligt Länsstyrelsens riktlinjer. Systemet kommer att 

bestå av 80 solfångare som väntas producera 85 MWh/år. Detta utbyte är högre än det 

som tidigare har tagits fram för MaReCo- solfångare i laboratorium vilket för 80 

solfångare förväntas ge 51MWh/år. Ett energipris för båda energiutbyterna har därför 

beräknats. Dessa uppgår till 88 öre/kWh för 85 MWh/år samt 146 öre/kWh för 51 

MWh/år. Systemet är fullt möjligt att uppföra men kommer förmodligen inte att bli 

ekonomiskt lönsamt. Däremot kommer det bidra mycket till utvecklingen av solvärme. 

 

 

 

  



 

 

  



 

Abstract  

 

This work is an investigation of the possibilities of installing solar heating in a rental 

building, Hårstagatan 8, located in Skutskär on behalf of the residential owner, 

Älvkarlebyhus. The house has three floors of ten apartments each with an area of 660 m
2
. 

As of today, the house is solely heated by district heating. The general idea is to connect 

the heat from solar panels on to the district heating system.  This will be done by 

connecting a heat cycle between the solar collectors and a heat exchanger which 

exchanges the heat to water from the return pipes of the district heating system. The 

heated water is then pumped out on to the primary pipes. When the water on the solar 

side is cooled down the rest of the heat will be accumulated for heating of the domestic 

hot water. The system will be up and running when the sun is shining for a limited period 

of the year. The collectors will be MaReCo-collectors which are specially designed for 

northern latitudes and corresponding conditions.  The goal is to install as many collectors 

as possible, in order to maximize the profitability of the system. In order to evaluate its´ 

profitability, a least value of the sold energy was calculated for which it pays itself of 

during 30 years. 

  

The company which took on the work is called SWGTE. They have made an offer 

including a list of materials, prize and expected power of the system. It will cost 

1 262 000 kr but allows for application for governmental subsidies of circa 107 000 kr. 

The system will consist of 80 collectors, expected to produce 85 MWh/year. This energy 

is in conflict with the one calculated for the MaReCo-collectors at a laboratory, which 

would have been 51 MWh/year. The least value has been calculated for both energies. 

For 85 MWh/year it is 88 öre/kWh and for 51, 3 MWh/year it is 146 öre/kWh. The 

system is completely possible to build but will probably not be financially viable. On the 

other hand, it will contribute to the development of solar heating.  



 

 

  



 

Variabelförteckning 

 

Pnet= Totalt effektutbyte per kvadratmeter   [W/m
2
] 

Pin= Effekt in per kvadratmeter   [W/m
2
] 

Put= Effekt ut per kvadratmeter   [W/m
2
] 

η0 = Optisk verkningsgrad    [-] 

I= Solinstrålning per kvadratmeter   [W/m
2
] 

U= Solfångarens U-värde    [W/m
2
K] 

Tm= Medeltemperaturen i solfångaren   [
o
C] 

Tute= Omgivande luftens temperatur   [
o
C] 

Qnet= Totalt energiutbyte    [kWh/m
2
] 

to = tid solfångarna är i drift    [kh] 

G= Solinstrålning under drifttiden   [kWh/m
2
] 

Tute = Medeltemperaturen utomhus under drifttiden  [
o
K] 

to= Tiden då solfångarna är i drift samma   [kh] 

Atak= Takarea      [m
2
] 

b= solfångarens brädd    [m] 

l= Solfångarens längd    [m] 

Asolf= Solfångararea    [m
2
] 

PB= Pay-back tid     [år] 

I= Ursprunglig investering    [kr] 

CF= Årlig avbetalning    [kr/år] 

T= Sammanlagd tid för betalningsförloppet   [år] 

Ci= Inbetalningssumma vid tidpunkt i   [kr] 

NPV= Nettonuvärde    [kr] 

Ci= Årligt kassaflöde, inklusive investeringskostnad  [kr] 

r= Diskonteringsränta    [%] 

n= Godtycklig tidpunkt    [år] 

k= annuitetsfaktor    [-] 

m= avbetalningstid     [år] 
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1 Inledning 
 

Under det senaste århundradet har världen genomgått något som i det närmaste kan liknas 

vid en energirevolution. Vi har gått från att förlita oss på ineffektiva resurser, så som kol 

och trä till källor som kärnkraft och framför allt olja. Detta har gett oss möjligheterna att 

använda överväldigande mängder energi till vårt eget välbefinnande, men har även satt 

oss i ett djupt beroende av energikällor vi vet en dag kommer ta slut. 

 

Mellan 1973 och 2009 steg produktionen av råolja med 34 % 
1
, vilket är ett tecken på att 

vi blir allt mer och mer bundna till denna naturtillgång. Vi ser samtidigt att priset på oljan 

ökar markant. Enligt många är vi nu på väg mot ”peak oil”, dvs. den tidpunkten då 

oljeproduktionen, oundvikligen börjar minska p.g.a. bristande tillgångar. Oljan är helt 

enkelt inte längre den outtömliga källan på energi och välstånd den en gång varit.  

För ovanstående tidsperiod har energikonsumtionen världen över ökat med 80 %.
2
  

Länder som tidigare betraktats som utvecklingsländer, så som Kina och Indien, har nu 

tagit ett ordentligt kliv mot industrialisering, vilket kommer att öka behovet av energi. I 

samband med demokratiseringsvågen som nu sveper över Mellanöstern och Nordafrika är 

det även där rimligt att vänta sig förändringar inom industriell verksamhet och i 

förlängningen ett ökat energibehov. 

 

Peak oil i samband med strängare klimatpolitik och en ökad konsumtion gör nu att 

efterfrågan på förnyelsebar energi, så som vindkraft och solenergi ökar. Det som tidigare 

varit dyra energikällor, som byggts i forskningssyfte, börjar nu vinna allt mer 

kommersiell mark. Dock är de förnyelsebara energikällorna fortfarande blott en parentes i 

världens samlade energiproduktion och mycket arbete kvarstår innan vi kan börja förlita 

oss på ren energi som inte kan överkonsumeras. Det är därför viktigt att vi kan börja 

integrera de förnyelsebara energikällorna med våra befintliga energisystem och därmed 

klara av att möta uppgång i efterfrågan samt nedgång i tillgänglighet.
 3
 

 

Detta examensarbete på 15p avslutar vår energisystemingenjörsutbildning vid Högskolan 

i Gävle på kandidatnivå. Vi har valt den här inriktningen på examensarbetet för att lära 

oss mer om förnyelsebara energiresurser; vilka utmaningar, men också möjligheter, dessa 

kommer med . Vi tror att förmågan att förlita sig på en konstant och potent energikälla 

                                                      
1
 Key world energy statistics, 2010 

2
 Key world energy statistics, 2010 

3
 Robelius, Fredrik, 2007 
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som solen och att kommer att vara ännu en nödvändig milstolpe i mänsklighetens 

utveckling. Generationer före oss stred mot förtryck av vetenskapen, för demokrati och 

civila rättigheter. Allt för att skapa en bättre framtid. Det är nu vår generations tur att 

uppmärksamma något.  
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2 Syfte 
 

 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka möjligheten att med hjälp av MaReCos 

solpaneler på ett av taken av Älvkarlebyhus fastigheter tillföra värme till Skutskärs 

fjärrvärmenät. 

 

För att undersöka frågan har den delats upp i två stycken kärnfrågor som besvaras under 

arbetet. En ur tekniskt perspektiv och en ur ekonomiskt perspektiv. Frågorna besvaras 

även enkelt och sammanfattande i diskussionen.  

 

1. Hur är det möjligt att med solens energi värma upp vatten från returledningen och 

pumpa ut det till framledningen i ett fjärrvärmenät och hur mycket energi kan 

utvinnas? 

 

2. Hur ser den ekonomiska bilden ut för Älvkarlebyhus? 
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3 Bakgrund/Teori 
 

 

 

3.1 Solenergi  

 

Solens energi kallas den energi som kommer från solens ljus. Solenergi räknas som 

förnyelsebar energi och ses som miljövänlig. Av solens totala uteffekt på 4·10
26

 W är det 

bara 1,7·10
17

 W som träffar jorden. Den genomsnittliga intensiteten utanför atmosfären 

ligger på 1350W/m
2
.  

 

3.2 Solfångare 

 

Solen har under tusentals år använts av människan på olika sätt. Ett sätt är att använda 

solfångare. Den omvandlar solens energi till värme. Värmen transporteras vidare med 

olika medium som vatten eller glykolblandat vatten. På så vis kan solens strålning 

omvandlas till värmeenergi.
 4
   

 

Principen bakom en solfångare är att samla all den energi som strålar in på en yta och 

koncentrera den i ett värmebärande system. Det sker enklast genom att man reflekterar 

solljuset på en absorbator som värmebäraren leds igenom. När ljuset reflekteras på 

absorbatorn får den ett energiöverskott som tas om hand av ett medium i en värmecykel. 

För att samla så mycket ljus som möjligt ges solfångarna en parabolform. Parabolformen 

är fördelaktig eftersom att den får parallell, infallande strålning att reflekteras mot en och 

samma punkt. Det går därmed att koncentrera strålningen på absorbatorn.
 5
 

 

När ett solfångarsystem byggs utan specifika krav på dimensionerna är det viktigt att 

arean utnyttjas så gott det går. Enligt Optimization of solar district heating systems blir 

investeringen per kvadratmeter solfångare lägre ju större area solfångarna tar upp. 
6
 Det 

beror på att systemlösningarna kan betraktas som fasta kostnader medan solfångarytan är 

proportionell mot önskad effekt. 

  

                                                      
4
 Energimyndigheten, 2011 

5
 Ultra energi, inget angivet datum. 

6
 Lindenberger, D., Bruckner, T., Groscurthc, H. -M. and Kümmel, R., maj 1999 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544299000821#aff3
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3.3 Olika typer av solfångare 

 

Plan-, vakuum-, hybrid- och koncentrerade- solfångare är de olika typer som finns. Det 

finns även solfångare för pooler. 

 

3.3.1 Plan solfångare 

Består av en transparent glasskiva, en absorbator, isolering, och ibland en baksida av 

aluminium. Absorbatorn tar upp solens strålar och värmer upp vattnet/glykolblandningen 

som går igenom ett kopparrör. Glasskivan och isoleringen minskar värmeförlusterna till 

omgivningen. Dessa solfångare kan monteras direkt på takets ströläkt med en lutning 

mellan 22
o
 till 65

o
.
7
 

 

3.3.2 Vakuumrörsolfångare 

Uppbyggnaden av en vakuumrörsolfångare är likt en vanlig termos med ett glasrör inuti 

där det råder vakuum. På det inre röret sitter absorbatorn som blir mycket varm vid solens 

instrålning. Den är betydligt effektivare än en plan solfångaren med sin höga 

arbetstemperatur och låga förluster, då den plana solfångaren blir varm på glasets utsida 

vilket medför större förluster och lägre verkningsgrad.
8
 

 

3.3.3 Hybridsolfångare 

 Hybridsolfångaren en solfångare som både kan generera el, värme och/eller kyla. 

Utformningen av hybridfångaren består av två reflektorer som är välvd i en 

parabolliknande form och i överkant på båda reflektorerna sitter en rad solceller. 

Konstruktionen med den kupade utformningen gör att den ger maximalt 300W el och 

880W värme vid optimal solinstrålning. Hybridsystemet är fördelaktigt mestadels för 

dem som både vill ha varmvatten och elproduktion, så som privata bostäder, 

produktionsanläggningar och kontorsbyggnader.
9
  

 

                                                      
7
 SP Swedish national Testing and Research Institute,(2002) 

8
 Solkungen AB, (2011) 

9
 Solarus AB, 2011,Hubridsystemet 
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3.3.4 Koncentrerad solfångare 

Koncentrerade solfångare är utformade på samma sätt som hybridsolfångaren. En välvd 

reflektor som koncentrerar solenergin till det värmeupptagande röret, absorbatorn, som då 

ger en högre verkningsgrad.
 10

 

 

3.3.5 MaReCo 

En utmaning som utvecklarna av solfångare står inför är att priset på absorbatorn är 

mycket högre än priset på reflektorn. Därför har MaReCo-fångarna (Maximum Reflector 

Collector) utvecklats; för att minimera arean på absorbatorn och maximera arean på 

reflektorn. Det har gjort att solfångarna är billigare att tillverka. 

 

MaReCo-fångarna arbetar dessutom under en längre uppvärmningssäsong. Enligt 

återförsäljarna SWGTE sträcker den sig mellan slutet av mars till oktober. Den verkar där 

med en högre effekt än konventionella solfångare under vår och höst och med en lägre 

under sommaren.
 11

 

 

 

Bild 1 MaReCo solfångare från Solarus. 

  

                                                      
10

 Solportalen, 2010 
11

 Ultra energi, inget angivet datum. 
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3.4 Fjärrvärme 

 

Fjärrvärme är ett vanligt distributionssätt av värme i Sverige.  Energin tas oftast från 

kraftvärmeverk, värmeverk, värmepumpar eller spillvärme från närliggande industrier. 

Värmen tas sedan, via det värmebärande vattnet i fjärrvärmenätet, till uppkopplade 

byggnader. Väl i byggnaderna överförs värmen genom värmeväxlare till husens egna 

system. Fjärrvärmenätet leder sedan tillbaks det nu avkylda vattnet till den punkt där det 

en gång värmdes, och gör så i ett slutet, cirkulerande system. 

 

En konstant utmaning för fjärrvärmeproducenterna är att hålla en så pass låg 

returtemperatur som möjligt. Detta har många fördelar. Mindre vatten behöver pumpas 

runt vilket kan spara stora mängder energi. Det kan öka verkningsgraden på 

värmekraftverk som utnyttjar rökgaskondensering. Det ger producenterna en möjlighet att 

tillverka mer elektricitet, vilket är en mycket mer lönsam energiform och det minskar 

transmissionsförlusterna i nätet.
12

 Det är därmed fullkomligt naturligt att en 

intressekonflikt uppstår när någon vill koppla in solvärme på fjärrvärmenätet. Å ena sidan 

vill man utnyttja förnyelsebar, miljövänlig energi, å andra sidan sänker man lönsamheten 

på systemet. 

 

3.5 Solvärme och Fjärrvärme 

 

Ett relativt nytt sätt att utnyttja solvärme är att koppla in denna direkt på fjärrvärmenätet. 

Detta har redan gjorts på fler platser i Sverige, bland annat i Timrå och Kungälv. Det är i 

princip en ganska enkel lösning. Värmen, som tas från solfångarkretsen, kopplas via en 

värmeväxlare in mellan returledningen och framledningen på fjärrvärmesystemet enligt 

bild 2 där den gröna kretsen är till solfångarna och den lila till fjärrvärmen. Denna 

pumpas sedan in på framledningen och man får ett energitillskott bortom den 

ursprungliga värmekällan.  

 

                                                      
12

C4 Energi, 2008 
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Bild 2 Kopplingsprincip Sol- och Fjärrvärme
13

 

 

En sådan koppling har många fördelar. Först och främst kan antalet solpaneler per 

inkoppling maximeras. Detta är av intresse eftersom att undercentralerna med pumpar, 

värmeväxlare med mer är dyra. Att då kunna använda dessa till full potential är av högt 

intresse när lösningarna redan är kostsamma. För det andra krävs ingen ackumulatortank 

för mindre system. (Ackumulatortank är en vattenbehållare som kan lagra energi i form 

av varmvatten.) Tankens storlek, och därmed pris samt krav på utrymme, beror på 

effekten på solfångarsystemet. Förs energin istället in på fjärrvärmen, som vid vilket 

kraftvärmeverk som helst, kan fjärrvärmenätet användas som ackumulator.  En 

ackumulatortank är dessutom dyr och kan ta upp stor plats. 
 14

  

 

För att göra detta lönsamt för den som väljer att installera ett sådant system måste ett 

avtal slutas med nätägaren. Ett avtal om pris på energin som levereras till nätet. Då 

nätägarna ofta får sin energi i form av spillvärme från närliggande industrier eller 

elproduktionsanläggningar tenderar priserna för värmen att bli relativt låga. Fjärrvärmen 

blir snarare ett smart sätt att göra av med spillvärme på än en egen affärside. Det kan 

därför vara svårt för nätägarna att ge de som installerar solfjärrvärme ett lönsamt pris. Här 

gäller det att man har en god relation mellan förhandlande parter för att kunna komma 

fram till en, för båda, hållbar lösning i miljöns intresse. 

 

                                                      
13

 Svensk Fjärrvärme, 2009 
14

 Huskvarna Tanken, inget angivet datum. 
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Ett av de största hindren med ett sådant system är att det fungerar sämst när det behövs 

som mest - under vintern. Det beror på en mängd faktorer. Dels måste man värma upp 

värmebäraren till betydligt högre temperaturer för att matcha fjärrvärmenätets temperatur; 

100-120 
°
C under vinterhalvåret

15
. Det gör att verkningsgraden på solfångarna blir 

betydligt sämre eftersom att transmissionsförlusterna genom rören ökar. Dels minskar 

utomhustemperaturerna vilket får ovanstående effekt. Även solinstrålningen minskar 

betydligt. Detta gör att solfångarsystemet bara blir lönsamt att köra under vissa 

förhållanden. Solfångarens verkningsgradsgrad minskar med ökande temperatur. 

Verkningsgraden faller med minskad solintensitet men är relativt okänslig för 

utomhustemperaturen. 

 

Då den här typen av lösning modifierar nätägarnas system kan den självklart vara 

kontroversiell men om solenergin, och i utsträckning de förnyelsebara energikällorna, ska 

kunna vinna kommersiell mark måste dess potential noggrant undersökas och testas inom 

så många tillämpningsområden som möjligt- inklusive fjärrvärmen. 

 

3.6 Undercentralen 

För att ta tillvara på värmen från solpanelerna och föra ut denna på fjärrvärmenätet 

används en så kallad solvärmecentral vilket är en slags undercentral. Det är en samling 

komponenter, sammansatt i ett system, vars syfte är att, på ett så effektivt sätt som 

möjligt, lämna över värmen till fjärrvärmenätet. Den består av styrventiler, värmeväxlare, 

cirkulationspumpar med mera. Varje hus med fjärrvärme har en undercentral för att 

kunna distribuera värme till radiatorkrets och varmvattensystem.
 16

  

 

3.6.1 Ackumulatortank 

Behållaren består oftast utav en termosliknande stålbelagd behållare som är isolerad för 

att ge bästa effekt. Oftast går solvärmekretsen i slutet system genom ackumulatortanken 

för att ge värmen till mediet i denna. På samma sätt leds den värmetagande kretsen 

genom tanken för att ta upp värme. Ackumulatortanken bör dimensioneras efter 

solfångarnas yta.
 17

  

 

                                                      
15

 Svensk fjärrvärme, 2009 
16

 Swep, inget angivet datum. 
17

 Karlsson Björn, 2011 
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3.6.2 Expansionskärl 

Expansionskärlet har till syfte att ta upp eventuella volymökningar vid 

temperaturhöjningar så sprängrisken, pga. övertryck i systemet, minskar.
 18

 

 

3.6.3 Värmeväxlare  

En värmeväxlare fungerar så att två värmebärande medium leds in på varsin sida om en 

platta bestående av ett väl värmeledande material. Så länge en skillnad i temperatur finns 

kommer värmen växlas från det varma mediet till det kalla. Fördelen med en 

värmeväxlare är att medierna inte blandas. Som kan då värmeväxla mellan dessa två 

medier med skillnad i tryck. Nackdelen är att den måste pumpa ett medium genom en 

värmeväxlare eftersom att den är uppbyggd med många krökar och kontaktytan mellan 

medium och värmeledare är stor.
 19

 Vilket ger ett tryckfall och energiförluster. 

 

3.6.4 Cirkulationspump 

Cirkulationspumpen pumpar värmebäraren genom solsystemet. Pumpen dimensioneras 

efter att tryckfallet över systemet, det vill säga i värmeväxlare, rör solpaneler osv. Det 

finns olika sätt att styra pumpen och det vanligaste är att ha en timerstyrd 

temperaturgivare som slås på enligt ett schema anpassat efter solens höjd. Värmemediet 

leds då i en slinga, genom panelerna men förbi värmeväxlaren. När det uppnått rätt 

temperatur leds det sedan, via en reglerventil, genom värmeväxlaren.
 20 

 

3.7 Varmvattentemperatur 

Vattentemperaturen vid tappstället bör inte understiga 50 °C för att undvika 

legionellabildning. Temperaturen bör heller inte överstiga 65 °C då skållningsrisken ökar. 

Temperaturen i fasta duschar, där inställningsbart vred inte finns, får inte överstiga 38 °C.
 

21
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 Nillsson, M., Olsson, O., 2004  
19

 Nillsson, M., Olsson, O., 2004  
20
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21
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3.8 Statliga bidrag 

Sedan 1 januari 2009 har fastighetsägare rätt att hämta ut ekonomiskt stöd via 

länsstyrelsen vid installation av solvärme. För att ha rätt till stödet måste solfångarna vara 

certifierade enligt Solar Keymark, ett ackrediterat laboratorium har beräknat det årliga 

värmeutbytet, bygget har påbörjats efter 1 januari 2009 samt att de är glasade paneler med 

vätska som värmebärare. 
22

 

 

Stödets storlek är i princip 2,50 kr per kWh systemet årligen kan producera. En övre 

gräns går dock för småhus vid 7 500 kr per lägenhet och maximalt 3 miljoner kr per 

projekt.
 23

 

  

                                                      
22

 Boverket, 2010 
23

 Boverket, 2010 



13 

 

4 Metod  
 

 

4.1 Medverkande företag  

 

4.1.1 Solarus AB 

Solarus AB grundades 2006 av Niclas Stenlund från Ericsson AB och Stefan Larsson 

som har ett förflutet i Vattenfalls utvecklingsavdelning. Företaget har idag ett 20-tal 

anställda och tillverkar tre varianter av solenergisystem: solceller, solfångare och 

hybridpaneler. 
24

 I dagsläget tillverkar Solarus system till kommersiella fastigheter med 

visioner att bygga solparker och rena kraftverk i USA, Sydafrika och Sydamerika men 

även på sikt bygga sammansättningsfabriker runt om i världen för att minska 

transportkostnaderna och för att vara nära kunden. 
25

 

 

4.1.2 SWGTE 

Sweden Green Tech Energy är ett företag, med huvudkontor på Brynäs i Gävle, som 

erbjuder produkter och tjänster inom energi och miljö. De ägnar sig åt installation, 

underhåll, leverens och försäljning med fokus på närområdet. Det är SWGTE som säljer 

MaReCo solfångarna i Gävle-området. Företaget bildades i november 2011 och har i dag 

11 stycken medarbetare.
26

 

 

4.1.3 Bionär närvärme AB 

Dotterbolagen till Gävle Energi AB, Gävle Energi Närvärme AB och Ockelbo Fjärrvärme 

AB, bildades i början av 2006 genom en sammanslagning och därmed uppstod 

fjärrvärmebolaget Bionär Närvärme AB. Även senare i april 2009 ingick Bionär 

Närvärme AB samman med Älvkarleby Fjärrvärme AB. Deras vision är att minska olje- 

och elberoendet i medelstora och små anläggningar och att ersätta dem med biobränsle. 

Bolaget har inga egna anställda utan köper sina tjänster för drift, administration och 

                                                      
24

 Solarus AB, 2011 
25

 Arbetarbladet, 2010 
26

 SWGETE 2010 
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underhåll av externa konsuler. De bedriver även aktivt ett miljöarbete för att olje- och 

elberoende i olika anläggningar ska minska.
27

 

 

4.2 Tillvägagångssätt  

För att samlat in data har en mängd intervjuer gjorts med personer inom berörda bolag. 

Valet att använda intervjuer för att samla information har gjorts för att inte få irrelevant 

information. Flertalet diskussioner kring examensarbetet har gjorts med handledare Björn 

Karlsson. Det gjordes även en litteraturstudie, fem forskningsrapporter i ämnet hittades. 

Även internet har varit en källa till information. 

 

Diskussionen om att med hjälp av solens energi värma vattnet från returledningen och 

pumpa ut det på framledningen, utfördes under intervju, den 4/4, med Pontus Donnerstål 

fastighetschef på Älvkarlebyhus. Efter intervjun fick vi ta del av förbrukning och 

ritningar som har använts som ett underlag till arbetet. 

 

Även diskussioner har gjorts med både Gävle Energi, den 26/4, och Bionär, 27/4, för att 

med hjälp av deras kunskap kunna få fram ett så riktigt resultat som möjligt. Bionär 

tillhandahöll med tryckförluster och temperatur skillnader i deras nät som hela projektet 

bygger på. 

 

Vidare har det gjorts intervjuer och studiebesök den 13/5 hos solpanelstillverkaren 

Solarus om hur pass genomförbart projektet är med deras solpaneler. Även Armatec har 

kontaktats, angående deras solvärmecentraler. Den 9/6 genomfördes en intervju med 

företaget SWGTE som efter att undersökt byggnaden erbjöd ett anbud på entreprenaden. 

 

4.3 Begränsningar och urval 

Arbetet har begränsats till undersökning av fjärrvärmeintegrerad solenergi. Ett annat 

alternativ hade varit att värma varmvattnet och kompensera för värmeförlusterna i 

varmvattencirkulationen. Den begränsningen har valts eftersom att det, enligt Stefan 

Jonsson
28

, kräver en lägre investeringskostnad per installerad kvadratmeter. Det beror på 

att man inte behöver någon ackumulatortank. Det krävs heller ingen dimensionering utav 

                                                      
27

 Bionär AB, 2011  
28

 Jonsson, Stefan, (2006-06-09) 
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solfångararean eftersom att man helt enkelt säljer så mycket energi som man kan 

producera hela tiden. Detta beslut har tagits i samråd med handledare, Björn Karlsson. 

 

I ”Solar thermal systems in high performance houses” där ett hus med 16 lägenheter 

undersöktes skulle ett system med area 80 m
2
 mätta nästan hela behovet av energi under 

sommarmånaderna. Om den arean skulle dubblas skulle det mer än tillgodose hela 

behovet för Hårstagatan 8. Det skulle samtidigt finnas potential för fler solfångare och det 

blir därmed en lösning som inte fullständigt utnyttjar ytan. 
29

 

 

MaReCo- solfångarna har valts för att de är anpassade efter nordligare klimat. Den typen 

av solfångare kan ta in mer solljus när solen står lägre och den har ett lägre U-värde än 

konventionella solfångare. Uppvärmningssäsongen för MaReCo- solfångarna är dessutom 

ovanligt lång. Det kan vara till fördel för Bionär eftersom att solfångarna producerar mer 

värme när behovet är större.
30

 

 

4.3.1 Beräkningar på solenergi 

För att beräkna energiutbytet ur en solpanel måste absorberad solsrålning och 

värmeförlusten beräknas. En effektbalansekvation uppstår. 

 

                ekv.1 

 

Pnet= Totalt effektutbyte per kvadratmeter   [W/m
2
] 

Pin= Absorberad solstrålning    [W/m
2
] 

Put= Värmeförlust    [W/m
2
] 

 

4.3.2 Absorberad solinstrålning 

Effekten in kommer från solen och beror på tre storheter, solpanelens optiska 

verkningsgrad (η), solinstrålningens intensitet (I) och beroende på geografisk placering.. 

Den optiska verkningsgraden är specifik för varje solfångare och beror på hur den är 

uppbyggd, glasets transmittans och absorbatorns absorbtans och emittans den har. 

Solinstrålningens effekt är tidsberoende eftersom jordens rotation och lutning hela tiden 

                                                      
29

 Gajbert, H. (2007) 
30

 Adsten, M. (2002) 
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får ljusets infallsvinkel att ändras. Absorberad solinstrålning blir här produkten mellan de 

två storheterna. 

 

           ekv.2 

 

η0 = Optisk verkningsgrad    [-] 

I= Solinstrålningens intensitet per kvadratmeter  [W/m
2
] 

 

4.3.3 Värmeförlust 

Effekten ut beror på transmissionsförluster genom solfångarna. Även den beror på två 

storheter. U-värdet som är konstant och specifikt för varje solfångare samt 

temperaturskillnaderna mellan solfångare och utomhusluften vilket är tidsberoende. U-

värdet är ett mått på värmeförlusten per kvadratmeter och grad i temperaturskillnad mot 

omgivande medium. Medeltemperaturen i solfångarna uppskattas till medeltemperaturen 

av mediets inlopps- och utloppstemperatur. Värmeförlusten genom glaset ger största 

bidraget till U-värdet. Värmeförlusten per kvadratmeter blir. 

 

                  ekv.3 

 

U= Solfångarens U-värde    [W/m
2
K] 

Tm= Medeltemperaturen i solfångaren   [
o
C] 

Tute= Omgivande luftens temperatur   [
o
C] 

 

Det totala effektutbytet för solfångarna per kvadratmeter blir då. 

 

                      ekv. 4 
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4.3.4 Totalt energiutbyte 

För att beräkna energiutbytet måste effekten multipliceras med tiden då solfångarna 

arbetar. 

 

               ekv.5 

 

Qnet= Totalt energiutbyte    [kWh/m
2
] 

t= tid solfångarna är i drift    [kh] 

 

Eftersom att variablerna I, Tm och Tute är tidsberoende är det inte så enkelt som att 

multiplicera effekten med tiden. Effekten måste integreras över tiden. 

 

                  ekv.6 

 

Denna ekvation kan förenklas. Genom att använda sig av ett värde (G) på solinstrålningen 

under säsongen då solpanelerna är i drift kan Pin multipliceras med tiden. Denna siffra 

uppmäts i Sverige till ca 800 kWh/m
2
. Antalet soltimmar (to) under driftsäsongen, och 

därmed tiden då energiutbyte sker kan approximeras till 1270 timmar eller 1,27 kh. 

Medeltemperaturen under solfångarnas drift kan antas vara 13 
o
C. Ekvationen för Qnet kan 

då skrivas om till följande. 31.  

 

                        ekv.7a 

 

Qnet=η0*800-U(Tm-13)*1,27   ekv 7b 

 

η0 = Optisk verkningsgrad    [-] 

G= Total instrålning under drifttiden   [kWh/m
2
,år] 

Tute = Medeltemperaturen utomhus under drifttiden  [
o
K] 

to= Tiden då solfångarna är i drift   [kh] 

 

  

                                                      
31

 Karlssons formel 
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4.3.5 Solfångarytan 

Solfångarna kommer att stå på ett, näst intill, plant tak. Taket är ett inåt avlutande tak (se 

bild 3 nedan). Det vill säga att dagvattnet leds iväg med en avrinningskanal i mitten. Det 

är därför viktigt att man lutar dessa mot solen. Den optimala vinkeln för konventionella 

solfångare ligger mellan 40
o
 och 45

o
 mot planet. För att slippa skuggning av 

bakomliggande paneler är det viktigt att lämna ett avstånd mot dessa. Det innebär att 

solvektorn vid 30° solhöjd och precis passerar överkant på en främre panel kommer att 

träffa en bakre längst fram som bild 4 visar. Dock bör 30° lutningsvinkel antas vid 

beräkningar på MaReCo- solfångarna eftersom att dem är byggda för att fungera vid lägre 

lutningsvinklar än 30°.
32

  

 

 

Bild 3 Takvy på Hårstagatan 8. (Bild Henrik Noring) 

 

Bild 4 Solpanelsavskuggning. 

  

                                                      
32

 Adsten, M., Helgesson, A., Karlsson, B., (2004)  
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Det innebär att takarean (Atak) som tas upp av en solfångare kan uttryckas som 

 

      
           

       
   ekv.8 

 

Atak= Takarea      [m
2
] 

b= solfångarens bredd    [m] 

l= Solfångarens längd    [m] 

Ekvationen kan skrivas om till 

 

 
     

    
         ekv.9 

 

Asolf = Solfångararea    [m
2
] 

 

Detta värde, 0,52, multiplicerat med den totala takytan kommer att ge ett värde på den 

maximala, teoretiska yta solfångarna kan bilda.  

 

4.4 Kalkyl 

För att beräkna lönsamheten på investeringen som solvärmesystemet utgör används den 

diskonterade pay-back metoden. Den går ut på att en uträkning med 

Nettonuvärdesmetoden utförs med ett nuvärde som är lika stort som den ursprungliga 

investeringen. Därefter kan tiden det tar att betala av hela investeringen lösas.  

 

Något som är viktigt att tänka på när pay-off används är att ta hänsyn till materialets 

livslängd. Blir pay-off tiden på investeringen längre än livslängden på materialet måste en 

ny investering göras innan den första hunnit bli lönsam. Därigenom har aldrig 

investeringen hunnit betala av sig. 
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4.4.1 Pay-back metoden 

Det händer att pay-back-, eller pay-off metoden som den också kallas, används vid 

utvärderingar av investeringar. Den visar hur lång tid det tar att betala av en investering. 

Det är egentligen en mycket enkel beräkning där betalningstiden är lika med 

investeringen delat med en konstant årlig avbetalning. 

 

    
 

  
    ekv.10 

 

PB= Pay-back tid     [år] 

I= Ursprunglig investering    [kr] 

CF= Årlig avbetalning    [kr/år] 

 

Om avbetalningen varierar kommer pay-back tiden att bli lösningen på följande ekvation 

 

    
 
         ekv.11 

 

T= Sammanlagd tid för betalningsförloppet   [år] 

Ci= Årligt kassaflöde, inklusive investeringskostnad  [kr] 

 

Pay-back tiden blir då lika med T. 

 

Då denna metod inte tar hänsyn till kalkylränta ska den lämpligast användas för sin 

enkelhet och inte precision. Det är en metod som fungerar om man vill göra en snabb 

uppskattning men vill man ha ett mer precis värde måste andra metoder också användas.
33

 

 

4.4.2 Nettonuvärdesmetoden 

Nettonuvärdesmetoden går ut på att beräknar värdet i nuvarande tidpunkt för sin 

investering genom att summera varje årlig inkomst, med hänsyn till ränta, med den 

ursprungliga investeringen. Den ger en tydligare bild av hur pass lönsam en investering 

är. 

 

        
  

      
 
      ekv.12 
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NPV= Nettonuvärde    [kr] 

r= Diskonteringsränta    [%] 

n= Godtycklig tidpunkt    [år] 

 

Något förenklat kan man säga att om nettonuvärdet vid tidpunkt n är positivt är 

investeringen fortfarande lönsam. 
34

 

4.4.3 Diskonterad pay-of tid 

Om nettonuvärdet antas vara lika med den ursprungliga investeringen kan tiden det tar för 

investeringen att bli lönsam beräknas med hänsyn till. Ekvationen skrivs då om till 

 

  
   

      
 
        ekv.13 

 

Om den årliga vinsten antas vara konstant, n vara tidpunkten investeringen blir lönsam 

och ekvationen löses för T fås 

 

    
      

 

  
  

        
   ekv.14 

 

Det är då en pay-off tid med hänsyn till ränta. 

 

4.4.4 Annuitet  

Om man ett lån tas för att finansiera investeringen används en annuitetsanalys. Den utförs 

för att beräkna kostnaderna på investeringen. Metoden går ut på att en annuitetsfaktor 

beräknas enligt 

 

   
 

             ekv.15 

 

k= annuitetsfaktor    [-] 

m= avbetalningstid     [år] 

 

Värdet k multipliceras sedan med nettonuvärdet för att få en kostnad på investeringen.
35
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4.4.5 Win-Sun 

För att beräkna energiutbytet i solfångarna har beräkningsprogrammet Win-Sun använts. 

Det är ett program som simulerar en solfångare med givna parametrar över en bestämd tid 

för att ge en energimängd per solfångararea. De parametrar som beräknas i programmet 

är 

 Simuleringstid- Perioden beräkningen ska utföras över, t ex januari-december. 

Årtal spelar ingen roll då programmet använder normalårsvärden.  

 Plats- Eftersom att solhöjden, och därmed solinstrålningen, beror på latitud är det 

viktigt att programmet vet vilken plats det ska räkna på. Då det inte finns 

klinatdata tillgängligt för Skutskär (lat 60,6) den används data för Stockholm (lat 

59,2).
36

 

 Tracking- Anger hur solfångaren följer solens bana. Man kan här välja mellan 

fixerad, vertikal axel, axel i solfångarplanet och och tvåaxlig solföljning. 

 Markreflektion- Beror på underlaget för att man ska veta hur mycket som 

reflekteras från omgivningen in i solfångaren. Alternativen är asfalt, gräs och snö. 

 Lutning Avser lutningen på solfångaren mot horisontalplanet. 

 Azimut- Panelens vinkel från söder. 

 Typ av solfångare- Man kan välja mellan 7 olika, förinställda paneler samt lägga 

in egna om man så behöver. 

 Solpanelens medeltemperatur- Simuleringen körs för fyra angivna konstanta 

värden plus ett tidsberoende värde. Dessa ligger vanligtvis mellan 50-75 °C. 

Då värdena är inmatade i programmet körs en simulering över önskad tid. Värdena kan 

då, i tabellform, fås för utbytet ur panelerna per kvadratmeter och respektive månad.  

  

                                                      
36

 Koordinater Norden AB, (2006) 
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5 Resultat/Analys  
 

 

Nedan visas resultatet av uppskattningar av förväntad effekt, beräkningar på pris, arean 

för systemet och anbudet från SWGTE. 

 

5.1 Förväntat utvinning 

 

För beräkning av mängden energi som kan utvinnas har dessa metoder använts. Den ena 

är en simulering i WINSUN och den andra är en beräkning med hjälp av Karlssons 

formel. 

 

 Egna beräkningar med hjälp av Karlssons formel  (4.3.4, ekv.7a). 

 Återförsäljare av Solarus produkter, SWGTE, har en påstådd effekt på Solarus 

solfångare Blenda med 496 kWh/m2/år. Se bilaga 1.  

 Länsstyrelsens lista över P-märkta solfångare visar där att samma panel ger en 

årlig förbrukning på 250 kWh/m2/år vid 50°C. 

 Enligt artikeln Evaluation of CPC-collector designs for stand-alone, 

roof- or wall installation så gav den 336 kWh/m2/år vid 50°C och 257 kWh/m2/år 

vid 75°C vid en interpolering får vi 300 kWh/m2/år vid 63°C. 

 

Dessa värden kommer vi att använda i fortsatta beräkningar parallellt med värdet från 

SWGTE. 
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5.1.1 WIN-SUN 

De simuleringar som utfördes i WINSUN ger ett värde på mängden energi per år på ca 

350 kWh/m
2
. I figur 1 nedan visas energiutbytet i kWh per m

2
 som funktion av tiden för 

varje månad. Hela resultatet visas i kolumn Qcoll3 i bilaga 2. 

 

 

Figur 1 Energiutbyte per kvadratmeter och månad. 

 

De parametrar som valts för simuleringen visas i tabellen nedan.  

 

Tabell 1 Valda parametrar i Winsun. 

Simuleringstid Ett år 

Plats Stockholm (lat59,2
o
) 

Markreflektion Asfalt 

Lutning 30
o
 

Azimut 0
o
 

Val av solfångare MaReCo 

Solpanelens medeltemperatur 63
o
C 

Beräknat utbyte  350 kWh/m
2
år 

  

Enligt uppgift från Armatec fungerar deras solvärmecentral mellan temperaturerna 78
 o
C 

och 48
o
C. Det ger ett medelvärde på 63

 o
C som därmed antas i simuleringen. Den siffran 

stämmer med Gajbert, Perers och Karlssons undersökning.
37

 Lutningen på 30
o
 har valts 

                                                      
37

 Gajbert, Helena, Perers, Bengt, Karlsson, Björn (2002) 
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utifrån Evaluation of CPC-collector.
38

 För att komma så nära verkliga värden som möjligt 

gjordes en egen modell av MaReCo- solfångarna med parametrar från tillverkaren. 

 

5.1.2 Karlssons formel 

Värdet på den optiska verkningsgraden η0 i Karlssons formel skall anges som ett viktat 

medelvärde för direkt och diffus instrålning. Eftersom MaReCo solfångaren har ett 

relativt lågt värde för diffus instrålning antas ett värde för η0 på 0,60.  För beräkning med 

Karlssons formel blev resultatet 360 kWh/m
2
/år. De parametrar som användes där och 

som inte redogörs för i 4.3.4 visas i tabellen nedan. 

 

Tabell 2 De parametrar som användes där och som inte redogörs för i 4.3.4 visas i tabellen nedan. 

Optisk verkningsgrad
39

  0,60 

U-värde
40

 1,9 W/m
2
K 

Solpanelens medeltemperatur 63
o
C 

Beräknat utbyte  360 kWh/m
2
år 

 

Den optiska verkningsgraden är tagen från evaluation of cpc-collector för roof integrated 

collector. U-värdet är taget från Solarus installationsmanual. 

 

5.2 Takyta 

 

Takets yta där solpanelerna är tilltänkt att monteras är av storleken 

                    . Systemet som beräknats kommer att vara på      .  

 

5.3 Anbudet från SWGTE 

Priset på hela entreprenaden från SWGTE uppgår till 1 261 000 kr. Det innefattar 

installation och material. Det kommer att bli 80 st solfångare med area 2,14 m
2
 vilket ger 

en sammanlagd solfångararea på 171,2 m
2
. Systemet beräknas ge ca 85 MWh/år. 

Solpanelerna kommer att sitta i delkretsar med fyra paneler i varje. Kulvert mellan 

undercentral och solpaneler kommer att dras i befintliga sopnedkast. Värmen i 
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 Adsten, M., Helgesson, A., Karlsson, B., (2004), 
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 Adsten, M., Helgesson, A., Karlsson, B., (2004), 
40

 Solarus AB, (datum saknas) 
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temperaturspannet 70-110 
o
C kommer att kopplas ut på Fjärrvärmenätet. Värmen i 

temperaturspannet 45-70 
o
C ackumuleras för förvärmning av tappvarmvatten.  

Hela anbudet hittas i bilaga 1. 

 

5.4 Ekonomiska kalkyler  

 

För beräkning på lönsamheten beräknas det värde som krävs av solvärmebolaget för att 

investeringen ska bli lönsam under materialets livslängd, 30 år ur ekv. 18. Beräkningarna 

sker med en antagen kalkylränta på 5 %. 

  

Genom SWGTE’s anbud är det ett antal på 80 st. solpaneler som ska installeras vilket 

kommer då med bidraget från Länsstyrelsen att bli 106 875 kr. Det ger då en slutlig utgift 

för Älvkarlebyhus på ca 1 154 000 kr.  

 

Om siffrorna på energiutbyte med 85 MWh/år från SWGTE antas kommer ett energipris 

på 88 öre/kWh krävas av Bionär för att systemet ska bli lönsamt under den 30-åriga 

livslängden.  

 

Om årsutbytet per m
2
 som redovisas i ”Evaluation of a CPC-collector”, 300 kWh/m2/år 

antas kommer systemet att årligen producera 51,3 MWh. Ett pris på 146 öre/kWh 

kommer då krävas för att göra systemet lönsamt. Detta med en ränta på 30 år ger en 

annuitetsfaktor (k) på ca 0,06 (0,057), se ekv.15. 
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6 Diskussion  
 

 

Frågeställningen från syftet besvaras här nedan. 

 

1. Undersökningen visar att det är fullt möjligt för Älvkarlebyhus att bygga ett 

solvärmesystem, inkopplat på fjärrvärmenätet, på deras hus. Detta kommer ske 

genom att man sätter upp 80 stycken solpaneler på taket och låter energin från 

dessa värma vatten från fjärrvärmenätets returledning för att sedan pumpa ut det 

på fjärrvärmenätets framledning. Mängden energi som kommer att utvinnas blir 

årligen 50 MWh. 

 

2. Priset på hela entreprenaden kommer att bli 1 261 000 kr. Det berättigar ett 

bidrag på 107 000 kr. Den specifika investeringen efter bidrag blir då  22 kr per 

årligt levererad kWh. Det ger ett pris på 146 öre/kWh vid en antagen annuitet 

på 0,06. 

 

6.1 Metoddiskussion och resultatets tillförlitlighet 

Eftersom att mängden energi som systemet kan producera skiljer sig markant beroende på 

sättet att undersöka det måste varje metod utvärderas kritiskt.  

 

Enligt återförsäljaren av solpanelerna kunde de producera mellan 496 kWh/m
2
/år. Vilket 

inte verkar helt trovärdigt efter våra undersökningar då vi fann att värdena kraftigt 

varierade. Detta kan bero på att våra uträkningar har baserats på framforskade värden. 

Sedan ska man förmodligen ta en återförsäljares uppgifter med ”en liten nypa salt” när de 

skiljer sig så mycket som det gör, med tanke på återförsäljarens vinstintresse. 

 

Enligt länsstyrelsen ska det årliga utbytet vara 250 kWh/m
2
/år vid 50 °C i 

medeltemperatur på solfångarna. Den baseras på underlag från SP, Statens 

Provningsanstalt. SP:s data gäller för 45 graders lutning vilken är ogynnsam för MaReCo 

solfångaren därför kan man anta att den siffran är lite låg.  

 

Simuleringen i Win Sun gav ett värde på årligt energiutbyte på 354 kWh/m
2
/år. 

Parametrarna i simuleringen hade anpassats för att spegla verkligheten så mycket som 

möjligt. Dock är det svårt att komma riktigt nära ett verkligt värde när man gör en 

simulering. Enligt återförsäljaren så skulle solfångarna arbeta mellan slutet av mars till 



28 

 

och med oktober. Om energiutbytet under övriga månader försakas blir det lite lägre- 422 

kWh/m
2
. 

 

Enligt beräkningar med Karlssons formel, ekv.7a, ska utbytet bli 360 kWh/m
2
/år. Även 

här kan man vara kritisk mot resultatet av samma anledning som i simuleringsdelen. 

MaReCo skiljer sig från konventionella solfångare.  

 

Enligt empiriska tester som utförts på solfångarna har utbytet visats bli 300 kWh/m
2
/år, 

interpolerat för 63
o
C. Detta känns som det mest troliga värdet då det gjorts i en noggrann, 

vetenskaplig studie utav oberoende aktörer.  

 

6.2 Den ekonomiska bilden och genomförande 

För att undersöka systemets lönsamhet har ett pris börvärde på den sålda energin 

beräknats för två olika, givna utbyten på solfångarsystemet. Om utbyten effekten som 

SWGTE anger är rätt kommer ett energipris på 88 öre/kWh krävas för att få systemet 

lönsamt. Om effekten från utvärderingen som gjorts på solfångarna är korrekt kommer ett 

energipris på 146 öre/kWh krävas.  

 

Rent finansiellt är förmodligen inget av svaren lönsamt. Då Bionärs energi är spillvärme 

från Stora Enso kan man få den relativt billigt och de kommer antagligen inte att vilja 

betala så pass mycket som krävs. Det gäller här att Bionär och Älvkarlebyhus kan 

kompromissa fram en bra finansiell lösning om systemet ska byggas. Idag betalar 

Älvkarlebyhus 70 öre/kWh. 

 

Att använda diskonterad pay-off metod är ett bra sätt att utföra den här typen av 

långsiktiga analyser på då den tar hänsyn till kalkylränta. Valet att använda 30 års pay-off 

tid kommer från materialets beräknade livslängd. Det kan tyckas lite högt men kommer 

direkt från solpanelsstillverkarna. Det är även möjligt att övrigt materialet, som står i en 

mer skyddad miljö, har en längre livslängd. Kalkylräntan är satt till 5%. Det är möjligt att 

Älvkarlebyhus använder en annan kalkylränta och bör i så fall göra om beräkningarna. 
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6.3 Framtida studier 

Vi upptäckte under arbetet att det finns ett större hus, Hårstagatan 10, beläget bredvid 

Hårstagatan 8 där man skulle kunna sätta upp fler solpaneler. En större yta skulle kunna 

göra systemet mer lönsamt eftersom investeringskostnaderna per kvadratmeter minskar ju 

större area man installerar. Dessutom ligger det huset beläget mot järnvägsstationen, 

vilket kan vara strategiskt om man vill visa upp systemet för allmänheten och göra 

området lite mer tilltalande vid ett första intryck.  

 

Tebogatan 4, Hårstagatan 6 och Hårstagatan 4 har delad undercentral och VVC. Det 

skulle på dessa hus kunna installeras solvärme för att värma tappvarmvattnet eftersom att 

det enbart skulle kräva en systemlösning på en betydligt större takarea än vad som har 

behandlats i detta examensarbete. 

 

Något som upptäcktes av SWGTE under arbetet var att det skulle vara önskvärt att 

undersöka, i samband med ombyggnad, att beräkna på att byta ut hela undercentralen, 

vilket visas i bilaga 1. Då den ”nya” är bättre anpassad för solsystemet och med 

systemövervakning via internet. Även en utredning gällande möjligheterna till att ta 

tillvara på värmen i frånluften som idag inte återvinns. Det skulle i sin tur ge stora 

ekonomiska besparingar. 
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Bakgrund till Anbudet: 

 

Rickard och Henrik som går en energiutbildning på högskolan i Gävle 

kontaktade mig genom Anders Edhoff  från Solarus om en offert avseende en 

solvärmeanläggning till Älvkarlebyhus som ett examen arbete. Tanken är att 

solvärmeanläggningen skall vara en produktionsanläggning på Bionärs 

fjärvärmenät.   Anläggning förslås att placeras på Hårstagatan 4-8 i Skutskär. 

 

Vi har haft möjlighet att gå igenom fastigheterna och själva bildat oss en 

uppfattning om möjligheter till förbättrad energianvändning samt optimering av 

befintlig utrustning. Vi har kommit fram till lösning som vi är säkra på att ni finner 

mycket intressant med en solvärmeanläggning. Detta med anledning av att kunna 

göra stora besparingar för energianvändningen i fastigheterna och optimera era 

möjligheter att tjäna pengar på en sund investering. 

Vi offererar en solvärmeanläggning som skall producera direkt på Bionärs 

fjärrvärmenät. Vi har tagit med möjlighet att även ta tillvara på värme i de lägre 

produktionsnivåerna (30-70oC ) vilket ökar era besparingar ytterligare. Det skulle 

vara önskvärt att samband med ombyggnad även byta hela undercentralen. Det 

borde även göras en utredning gällande möjligheten att ta tillvara på frånluften 

som idag bara går rätt ut till igen nytta det finns stora besparingar på att tillvara på 

den vilket skulle större besparningar som återbetaldes sig på några år.  

 

 

 

Vi föreslår följande lösning: 

 

Solpaneler monteras på befintliga tak i färdiga rack ca,170kvm i söderläge, med 

hög reflekterande solfångare av modell Blenda från Solarus AB. Kulvert från tak 

till undercentral dras i befintliga plomberade sopnedkast, på nedersta planet görs 

håltagning till förbindelsegång i källaren och kulverten fortsätter i tak fram till 

befintlig undercentral. Solvärmecentralen installeras i er befintliga undercentral 

där man matar upp produktion på fjärrvärmenätet med en temperatur om minst 

70 grader och högst 110 grader. Temperaturspannet mellan 45-70 grader matas 
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upp mot en ackumulering för förvärmning av tappvarmvatten samt eventuellt för 

uttag av värme.  

 

Vi föreslår följande utrustning  för genomförandet. 

 

 

Solvärmecentralen 

 

 

Växlare         Fjärrvärmesida     

  
   

  
   

  

Swep 100kW se bif vvx-körning   Smutsfilter DN 32 
 

  

  
   

  Fyrpunktsmätning 
 

  

Reglerutrustning 
  

  Värmemängdsmätare Kamstrup MC402 

Ventil sol Johnson 1805DR 
 

  Avtappningsventil 
 

  

Ställdon sol Johnson 5A8GGA 
 

  Avluftningsventil  
 

  

Ventil fjv Siemens  VVG55.15-2,5   Säkerhetsventil 
 

  

Ställdon fjv Siemens  SQS65 
 

  Pump Wilo MVIE 406-2G PN16   

  
   

  Avstängningsventil DN32   

  
   

  Backventil DN32 
 

  

  
   

  Termometer 0-120ºC 
 

  

  
   

  
   

  

  
   

  
   

  

                  

Solvärmesida 
   

Tekniska data 
  

  

Avst.ventiler DN 
32         

Solfångarsida PN10  
110ºC       

Säkerhetsventil 
  

  Fjärrvärmesida PN16  120ºC   

Pump Wilo Stratos 30/1-12 
 

    
  

  

Tryckgivare med alarmkontakter 
 

    
  

  

Termometer 0-120º 
  

    
  

  

Avluftare Flamco Solar DN32 
 

    
  

  

Fyrpunktsmätning 
  

    
  

  

Flödesmätare TacoSetter DN40 
 

  
   

  

Backventil DN32 
  

  
   

  

Expansionskärl 100-200L 
 

  
   

  

Avsvalningskärl 50-100L 
 

  
   

  

Glykolbland.kärl 200L med Pump 
 

  
   

  

                  

 

 

Ackumulatortank med solslinga och värmeslinga på 2kbm.  

Styr och övervakningen är webb baserad. 

Operatörsbilder på Webben. 
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 80st solpaneler á 2,14 kvm= 171,2 kvm med 4st i varje delkrets skulle ge en 

produktion om ca.85MW per år.       

Allt montage av solpaneler och solvärmecentralen ingår samt test av anläggning och 

slutligen drifttagning. 

 

 

 

 

Leveranstid 

Projektstart och leverans sker enligt gemensamt fastställd tidplan efter Er skriftliga beställning. 

 

Garantier 

För hårdvara och installationsarbeten gäller 5 års garanti från och med slutbesiktningen. 

 

 

Betalningsplan  

       Vid beställning                          20% av ordersumman 

            Vid  leverans solpaneler                          30% av ordersumman 

       Vid leverans av solvärmecentral                  20% av ordersumman 

       Slutförd montering                                         20% av ordersumman 

       Driftsatt anläggning                                        5% av ordersumman 

                     Vid godkänd leverans                           5% av ordersumman  

 

Kundens ansvar/Förtydliganden 

 

Funktionen förutsätter att bredbandsuttag (LAN eller ADSL e dyl) finns där tjänstebärande  

plattform installeras. Uttag och kommunikationstjänst ombesörjs och betalas av kunden. 

 

Schakter eller håltagningar ingår ej i anbudet. 

 

Avläsning på inkommande fjärrvärmemätare ingår ej. 

 

Mätare för produktion på fjärrvärmenätet skall levereras av Bionär och bekostats av beställaren. 

 

Installatören förutsätter att plats/lediga grupper finns i befintliga central.  

 

Installatören förutsätter att personal och förrådsutrymmen tillhandahålls utan kostnad. 
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Oberoende besiktningsman anlitas av kunden för slutbesiktning. 

 

Vid eventuella ändringar i entreprenadens omfattning lämnas i första hand anbud. 

 

Alla ritningar, och övrig nödvändig dokunemtation ingår i entreprenaden. 
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Bilaga 2 

 

 MONTH TIME Htot-tilt 
Hbeam-
tilt Hdiff-til 

t 
QwindowH QwindowC Qcoll1 Qcoll2 Qcoll3 Qcoll4 Qcoll(T) 

                        

JAN 744.000 2.168E+01 1.148E+01 1.014E+01 
-
2.165E+01 0.000E+00 4.890E+00 3.835E+00 2.730E+00 2.222E+00 7.524E+00 

FEB 1416.000 4.777E+01 2.721E+01 2.039E+01 
-
4.232E+00 0.000E+00 1.440E+01 1.230E+01 9.977E+00 8.902E+00 1.938E+01 

MAR 2160.000 9.804E+01 5.670E+01 4.089E+01 2.583E+01 0.000E+00 3.518E+01 3.140E+01 2.694E+01 2.472E+01 4.431E+01 

APR 2880.000 1.271E+02 6.518E+01 6.118E+01 4.296E+01 3.751E+00 4.730E+01 4.201E+01 3.595E+01 3.297E+01 5.939E+01 

MAY 3624.000 1.753E+02 9.633E+01 7.783E+01 5.484E+01 2.932E+01 7.574E+01 6.920E+01 6.131E+01 5.730E+01 9.070E+01 

JUN 4344.000 1.798E+02 9.193E+01 8.673E+01 4.472E+01 4.659E+01 7.823E+01 7.129E+01 6.295E+01 5.862E+01 9.469E+01 

JUL 5088.000 1.653E+02 7.690E+01 8.736E+01 1.703E+01 6.868E+01 7.084E+01 6.395E+01 5.559E+01 5.127E+01 8.797E+01 

AUG 5832.000 1.464E+02 7.911E+01 6.647E+01 2.276E+01 5.282E+01 6.456E+01 5.820E+01 5.064E+01 4.702E+01 7.959E+01 

SEP 6552.000 9.805E+01 4.876E+01 4.877E+01 2.947E+01 1.175E+01 3.743E+01 3.291E+01 2.776E+01 2.527E+01 4.865E+01 

OCT 7296.000 5.974E+01 3.197E+01 2.752E+01 1.277E+01 0.000E+00 1.946E+01 1.687E+01 1.412E+01 1.277E+01 2.657E+01 

NOV 8016.000 2.604E+01 1.315E+01 1.280E+01 
-
1.181E+01 0.000E+00 6.054E+00 4.798E+00 3.493E+00 2.896E+00 9.535E+00 

DEC 8760.000 1.992E+01 1.211E+01 7.759E+00 
-
2.148E+01 0.000E+00 4.285E+00 3.217E+00 2.100E+00 1.615E+00 6.963E+00 

SUM 8760.000 1.165E+03 6.108E+02 5.478E+02 1.912E+02 2.129E+02 4.584E+02 4.100E+02 3.536E+02 3.256E+02 5.753E+02 


