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Abstract 

Finnhamn is a small group of islands in the Stockholm archipelago. At Stora Jolpan, the biggest 

island, there is a hostel. The main building was built in 1915 and is called Utsikten. The purpose 

of this project is to on behalf of the Archipelago Foundation (Skärgårdsstiftelsen) find alternative 

systems that can replace the existing heating system of Utsikten (an oil-fired boiler and electricity 

heaters) to a system with renewable energy. The alternative system that this project focuses on is 

a system of solar collectors combined with a wood chip boiler. Information for the project is 

collected from a literature review. Also persons with good knowledge of renewable energy 

systems, or Finnhamn and the hostel, have been contacted. 

The present need for tap water related energy at Utsikten is calculated in two different ways using 

estimated data about the guests’ behaviors. The energy required to heat the building is calculated 

using general values for the amount of energy needed to heat a square meter. Dimensioning and 

cost calculations for the new system are made by companies supplying the current systems and 

subsystems. Calculations of the economic aspects as well amounts of carbon dioxide emissions 

are also made. 

Finally it is found that the suggested heating systems could be applicable on Utsikten. However, 

the system has difficulties which have to be dealt with. The total heat related need of energy 

during a year is calculated to 93 000-138 000 kilowatt hours. The solar collectors are suggested to 

use 41-96 square meters of the roof, complemented with 81-156 cubic meters wood chips. 
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Sammanfattning 

I Stockholms skärgård ligger ökomplexet Finnhamn. På en av öarna, Stora Jolpan, ligger ett 

vandrarhem vid namn Utsikten. Syftet med detta projekt är att undersöka möjligheterna att 

ersätta den nuvarande uppvärmningen (oljepanna kombinerad med eldrivna varmvattenberedare) 

med förnybara energikällor. Undersökningen inleds med en litteratursökning där fakta om den 

nuvarande uppvärmningen samt olika alternativa system eftersöks. Kontakt tas även med företag 

och personer med kunskaper om de relevanta energislagen och uppvärmningsmetoderna. Det 

alternativa system som behandlas mest grundligt i rapporten är solfångare kombinerade med en 

flispanna. 

Hela arbetet görs i samarbete med och på uppdrag av Skärgårdsstiftelsen, som förvaltar 

byggnaden. Det nya systemet väljs bland annat med hänsyn till olika önskemål från stiftelsen. 

Flera studiebesök görs även på vandrarhemmet för att få en tydlig bild av byggnaden och dess 

förutsättningar, bland annat genom kontakt med personal vid vandrarhemmet och driftstekniker. 

Modeller över det nuvarande värmebehovet och värmerelaterade energibehovet tas fram och 

jämförs med motsvarande data för det alternativa värmesystemet. Det nuvarande energibehovet 

för tappvarmvatten beräknas genom att en uppskattning om antalet aktiviteter innehållandes 

varmvatten som genomförs (dusch, handdisk etcetera) samt hur mycket energi som åtgår till varje 

aktivitet. Energibehovet för uppvärmning av byggnaden fås fram med hjälp av nyckeltal om 

energibehov per uppvärmd kvadratmeter. Utifrån dessa resultat dimensioneras sedan det 

alternativa uppvärmningssystemet och dess kostnader uppskattas av personer från olika företag 

som tillhandahåller de önskade delsystemen. Även miljöaspekter såsom mängd koldioxidutsläpp 

från de olika alternativen undersöks.   

Utsiktens värmerelaterade energibehov beräknas vara 93 000-138 000 kilowattimmar per år. Det 

stora intervallet uppkommer på grund av osäkerheter kring den nuvarande oljepannans 

verkningsgrad, samt om energibehovet mäts efter dagens förbrukning eller efter en 

energiförbrukning som tillåter vandrarhemmet att vara i bruk oftare. För detta energibehov 

föreslås en solfångaryta på 41-96 kvadratmeter användas, vilket över ett år ger mellan 9-30 % av 

det totala värmerelaterade energibehovet. Övrig energi kan erhållas från en flispanna, där den 

resterande energimängden motsvarar 81-156 kubikmeter flis. Kostnaden för ett sådant 

kombinerat system blir inklusive moms i storleksordningen ca 735 660-1 707 160 SEK. 

Kostnaden inkluderar inte flisförvaring, all transportkostnad m.m. Systemet blir i drift 

koldioxidneutralt då båda energikällorna är förnybara och Utsikten blir dessutom oberoende av 

bränsleleveranser. Svårigheterna med systemet består, vad gäller solfångare, i Utsiktens ej 

optimala läge som minskar solfångarnas årsutbyte. För att hantera fliset krävs en viss arbetsinsats 

samt ett flisförråd. Då Utsikten ligger i ett naturreservat kommer dessutom olika tillstånd från 

Länsstyrelsen krävas innan någon eventuell installation kan äga rum, detta då solfångarna ändrar 

Utsiktens och fliset kräver någon form av förvaringsutrymme. Rapportförfattarna anser ändå 

systemet bestående av solfångare och flispanna vara ett alternativ som är applicerbart på Utsikten 

samt tillgodoser Skärgårdsstiftelsens önskemål. 

 (Fotografiet på titelsidan är taget av rapportförfattarna) 
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Förord 

Denna rapport är resultatet av ett kandidatexamensarbete inom Hållbar energiteknik som 

genomförts under vårterminen 2012. Arbetet är gjort som en förstudie inför ett eventuellt byte av 

uppvärmningssystem för byggnaden Utsikten. Detta arbete skulle inte ha kunnat genomföras 

utan den hjälp och ämneskunskap som ett flertal personer bidragit med. Vi vill rikta ett särskilt 

tack till följande personer, som varit oss till stor hjälp under hela arbetets gång: 

 

Catharina Erlich, universitetslektor på institutionen för energiteknik, KTH 

Jonathan Alm, Skärgårdsstiftelsen samt  

Ulla Andersson, vandrarhemsvärd på Finnhamn 

 

Vi önskar också rikta ett stort tack till de företag som bistått med råd, dimensioneringsförslag och 

kostnadsuppskattningar, samt alla ni inte här namngivna som bidragit med data eller annan 

information. 

 

 

 

 

 

 

  

Stockholm, maj 2012   

 

Malin Alros & Anna-Klara Hagberg   
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Nomenklatur 

Nedan beskrivs variabler och parametrar som används i rapporten.  

 

Nomenklatur 

Benämning   Tecken  Enhet 

Inbetalningsöverskott  a (SEK) 

Vandrarhemmets area  A (m2) 

Specifik värmekapacitet  cp (kJ/(kg°C)  

Energi från olja per månad  Eolja/månad (kWh) 

Energi från olja per år  Eolja/år (kWh) 

Tappvarmvattnets totala  Evv/månad (kWh)  

energiinnehåll per månad  

Tappvarmvattnets totala energi- Evv/år (kWh)  

behov under ett år 

Energi som tillförs per år   Etillfördflis/år (kWh)  

från flis 

Energibehov som krävs per år Eenergibehovflis/år (kWh)  

för flis 

Energiinnehåll för maximal  Evvmax (kWh)  

förbrukning av varmvatten per dygn 

Total energi som förbrukas per Etot/månad  (kWh) 

månad  

Energi från den önskad mängd olja Eönskad_olja/månad (kWh) 

per månad  

Energi från den önskade mängd olja Eönskad_olja/år (kWh) 

per år 

Faktor dusch   fdusch ( - ) 

Faktor disk   fdisk ( - ) 

Faktor olja per månad  folja ( - ) 

Faktor handtvätt  fhandtvätt ( - ) 

Mängd koldioxid som årligen FCO2/år (kg)  

frigörs vid förbränning 

Mängd koldioxid som frigörs FkgCO2/m3 (kg/m3)  

vid förbränning per kubikmeter  
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Grundinvestering  G (SEK) 

Årlig inbetalning  Iå (SEK) 

Kapitalvärde   Kap (SEK) 

Elpris per kilowattimme  Kel (öre/kWh) 

Flispris per kilowattimme  Kflis (öre/kWh) 

Pris per kubikmeter eldningsolja Kolja/m3 (SEK/m3) 

Total årlig kostnad relaterad till Kop/år (SEK) 

oljepannan  

Total årlig kostnad relaterad till Kvvb/år (SEK) 

varmvattenberedarna  

Total årlig kostnad för flispannan Kflis/år (SEK) 

Eldningsoljans värmevärde  LHVolja (kWh/m3)  

Värmevärde för flis  LHVflis (kWh/m3)  

Ekonomisk livslängd  n (år) 

Antal gästnätter   ngästnatt ( - ) 

Antal extra duschar  ndusch ( - ) 

Antal duschar vid maximal  nmax ( - )  

förbrukning per dygn 

Nusummefaktor  Nsf ( - ) 

Nuvärdefaktor  Nv ( - ) 

Kalkylränta   r ( - ) 

Restvärde    R (SEK) 

Inkommande temperatur  Tin (°C) 

Utgående temperatur  Tut (°C) 

Utgående temperatur 40 °C  T40 (°C) 

Utgående temperatur 45 °C  T45 (°C) 

Årlig utbetalning  Uå (SEK) 

Volym av flis som förbrukas per år Vflis/år (m3) 

Förbrukad volym olja per månad Volja/månad (m3) 

Förbrukad volym olja per år Volja/år (m3) 

Förbrukad volym olja per kvadratmeter  Volja/kvadratmeter (liter/m2) 

per år av ett hus byggt innan 1940  

Förbrukad mängd varmvatten  Vvv/gästnatt,40 (liter)  

per gästnatt 40 °C  
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Förbrukad mängd varmvatten  Vvv/gästnatt,45 (liter)  

per gästnatt 45 °C  

Förbrukad mängd varmvatten  Vvv/månad,45 (liter)  

per månad 45 °C 

Förbrukad mängd varmvatten  Vvv/månad,40 (liter)  

per månad 40 °C  

Förbrukad volym varmvatten Vdusch (liter)  

per dusch 

Förbrukad volym varmvatten  Vdisk (liter)  

per disk 

Förbrukad volym tappvarmvatten  Vhandtvätt (liter)  

per handtvätt 

Total förbrukad volym tappvarmvatten  Vvv/månad (liter) 

per månad 

Maximal förbrukning   Vvvmax (liter) 

av tappvarmvatten 

Förbrukad volym varmvatten 40 °C Vvv40 (liter) 

Förbrukad volym varmvatten 45 °C Vvv45 (liter) 

Återbetalningstid  Å (år) 

Oljepannans verkningsgrad  ηop ( - ) 

Varmvattenberedarnas  ηvvb ( - )  

verkningsgrad 

Flispannans verkningsgrad  ηflis ( - )  

Densitet   ρ (kg/m3) 
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1 Introduktion 

Denna rapport är en del av ett kandidatexamensarbete inom Hållbar Energiteknik vid Kungliga 

tekniska högskolan i Stockholm. I detta kapitel beskrivs bakgrunden till projektet samt vad som 

önskas uppnås. 

1.1 Bakgrund 

Skärgårdsstiftelsen uppdrag är att ”bevara landskapsbilden och främja utvecklingen av våra områden i 

Stockholms skärgård” (Skärgårdsstiftelsen, 2012). Stiftelsen äger samt förvaltar flera öar i Stockholm 

skärgård.  På ökomplexet Finnhamn finns ett av stiftelsen ägt vandrarhem, vars huvudbyggnad 

heter Utsikten. Projektdeltagarna har fått i uppdrag av Skärgårdsstiftelsen att undersöka 

möjligheten att ersätta byggnadens nuvarande uppvärmning av hus och tappvatten med mer 

miljövänliga alternativ. I vandrarhemmets samtliga byggnader finns det totalt 80 bäddar som 

utnyttjar huvudbyggnaden Utsiktens tappvarmvatten för dusch och disk. 41 av bäddarna ligger i 

huvudbyggnaden. Vandrarhemmet är öppet året runt men har som högst beläggning under 

sommaren (Andersson, 2012).  

I dagsläget finns två större varmvattenberedare som drivs av el samt en oljepanna med en 

ytterligare varmvattenberedare för uppvärmning. Utöver dessa finns även tio utspridda 

elradiatorer där de vattenburna radiatorerna sitter för glest utplacerade. Särskilt oljeeldningen går 

tvärt emot Skärgårdsstiftelsens och vandrarhemmets strävan efter miljömässigt hållbara lösningar 

(Alm, 2012; Andersson, 2012). 

Projektets syfte är att se hur systemen kan bytas ut mot mer miljömässigt hållbara energislag. I 

rapporten behandlas främst solfångare i kombination med en övrig energikälla. Då taket på 

vandrarhemmet är i behov av renovering har solfångare en stor möjlighet att kunna realiseras 

(Alm, 2012).  

1.2 Mål och syfte 

Det huvudsakliga syftet med projektarbetet är att undersöka möjligheterna att ersätta nuvarande 

uppvärmning av vandrarhemmet med förnybara energikällor. Med dessa avses i första hand 

solfångare i kombination med en annan värmekälla. För att genomföra detta har ett antal delmål 

rörande Utsikten satts upp; 

 Undersök byggnadens energibehov  

- Ta fram en modell över varmvattenberedarnas energiförbrukning under ett 

genomsnittligt år 

- Ta fram en modell över varmvattenberedarnas energiförbrukning per månad och år 

- Ta fram en modell över oljeförbrukningen under ett genomsnittligt år  

- Räkna ut vilken energimängd de olika oljevolymerna motsvarar 

 Undersök olika uppvärmningsalternativ med förnybara energikällor 

- Ta fram övergripande fakta om solfångare och andra förnybara 

uppvärmningsalternativ 

- Hitta realiserbara uppvärmningsalternativ 

- Utvärdera realiserbara uppvärmningsalternativ mot husets energibehov och önskemål 

från uppdragsgivarna 

- Dimensionera det/de bäst lämpade uppvärmningsalternativen 
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 Jämför kostnader för de olika uppvärmningsalternativen 

- Ta fram en modell över nuvarande kostnader relaterade till oljepannan 

- Ta fram en modell över nuvarande kostnader relaterade till varmvattenberedarna 

- Ta fram en modell över det/de nya värmesystemet/-systemen 

 Jämför miljöpåverkan från de olika uppvärmningsalternativen 

- Ta fram en modell över koldioxidutsläpp från den nuvarande uppvärmningen 

- Ta fram en modell koldioxidutsläpp från det nya uppvärmningsalternativet 

- Undersök annan miljöpåverkan från uppvärmningssystemen 
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2 Litteraturstudie 

För att kunna ge en uppfattning om vilka uppvärmningsalternativ som är realistiska för 

vandrarhemmet följer nedan en beskrivning av ett flertal alternativ samt generell fakta om 

värmesystem. Även fakta om byggnaden och dess nuvarande värmerelaterade energibehov 

beskrivs. 

2.1 Värmesystem och energianvändning 

Av den totala energianvändningen i bostads- och servicesektorn används drygt 60 % av energin 

till uppvärmning av byggnad och tappvarmvatten (Energimyndigheten, 2011a). Den i småhus 

vanligaste källan till denna energi är elektricitet, år 2010 använde 45 % av småhus elektricitet till 

uppvärmning och varmvatten. Därefter kommer biobränsle som 2010 användes för 35 % av 

småhus. Samma år uppgick motsvarande siffra för oljeeldning till knappt 4 %, där ca en fjärdedel 

av dessa hade olja som enda uppvärmningskälla. (Energimyndigheten, 2011b). 

Energibehovet beror bland annat på vilken sorts byggnad som undersöks. Till exempel varierar 

det värmerelaterade energibehovet mellan småhus, flerbostadshus och lokaler. För småhus är det 

värmerelaterade årliga energibehovet (energi till uppvärmning och tappvarmvatten) ca  

127 kilowattimmar per kvadratmeter, för flerbostadshus 159 kilowattimmar per kvadratmeter och 

för lokaler 146 kilowattimmar per kvadratmeter (Energimyndigheten, 2011o).  

Uppvärmningen av en byggnad står för en stor del av byggnadens miljöpåverkan. Undersöks en 

byggnads hela livstid svarar drift och underhåll för ca 85 % av den totala miljöbelastningen 

(Anderlind & Stadler, 2004). I Diagram 1 ses fördelningen av energianvändningen i ett 

genomsnittligt svenskt hushåll. Som visas står uppvärmning av hus och tappvarmvatten för den 

största delen av energibehovet varför det finns många sätt att minska byggnadens energibehov 

(Tekniska verket, 2008). I Bilaga A kan exempel på energibesparande åtgärder samt livlängder för 

dessa ses.  

 

Diagram 1. Fördelningen av hur mycket energi som går åt mellan uppvärmning, hushållsel och varmvatten i ett hushåll, data från 
Tekniska verket (2008) 

 

50% 

25% 

25% 

Energifördelningen för ett hushåll 
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Hushållsel
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2.1.1 Uppvärmning 

Värmen i ett hus försvinner i huvudsak via transmission ut genom huset klimatskal (husets 

ytterhölje i form av golv, tag och väggar) och via ventilation. Som visas i Figur 1 står 

transmissionsförluster för 85 % och ventilationsförluster för 15 % av värmeförlusterna (Gross, 

2008).  

 

Figur 1. Genomsnittlig fördelning av hur värmen försvinner från typhus. Fördelningen kan variera beroende på husets ålder, 
utformning m.m. (Energimyndigheten, 2009a) 

Den energi som krävs för uppvärmning av ett genomsnittligt hus variera beroende på husets 

ålder, isolering, inomhustemperatur, utomhustemperatur och boendes energivanor. Ett 

genomsnittligt småhus byggt innan 1940 använder årligen ca 21 liter olja per kvadratmeter 

(Energimyndigheten, 2011b). Det värmerelaterade energibehovet kan variera mellan 75-125 

kilowattimmar per kvadratmeter och år (Tekniska verket, 2008). Lämpliga lufttemperaturer i 

bostäder och offentliga miljöer är 18-24 °C. Vintertid ligger dock den idealiska temperaturen på 

18-22 °C och sommartid 22-24 °C (Walfvinge, 2007). En schablonfördelning hur 

uppvärmningsbehovet förändras under ett år i ett svenskt hushåll visas i Tabell 1. Som visas i 

tabellen är uppvärmningsbehovet som störst under vintermånaderna. Detta behov tar inte hänsyn 

till tappvarmvattenanvändningen. 

Tabell 1. Schablonfördelning av uppvärmningsbehovet under ett år, data från Nilsson (2012) 

Månad 
Procentuellt 
energibehov 

Januari   17 % 

Februari  15 % 

Mars   14 % 

April  10 % 

Maj   4 % 

Juni  0 % 

Juli   0 % 

Augusti  0 % 

September   4 % 

Oktober  8 % 

November   12 % 

December   15 % 
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2.1.2 Tappvarmvatten 

I genomsnitt förbrukas i Sverige 70-100 liter tappvarmvatten per person och dygn (Tekniska 

verket, 2008). Tappvarmvatten är det varmvatten som används i hushållet för till exempel dusch, 

tvättning av händer och disk. I Tabell 2 visas vilken mängd varmvatten som åtgår för olika 

förbrukningsområden samt normaltemperaturer på tappvarmvattnet som används vid respektive 

aktivitet. Som visas medför både dusch och disk en stor vattenåtgång. Hur mycket energi som går 

åt för att värma tappvarmvattnet beror dels på temperaturen på det inkommande kallvattnet som 

skall värmas, dels på den temperatur som vattnet ska värmas upp till samt på förluster i systemet, 

exempelvis värmeförluster i tank och rörledningar. Temperaturen på det inkommande kallvattnet 

varierar mellan 4-15 °C beroende på vart i landet byggnaden befinner sig samt vilken tid på året 

som avses. För Svealand är den genomsnittliga temperaturen på detta vatten 7 °C (Tekniska 

verket, 2008). 

Tabell 2. Genomsnittlig vattenåtgång för olika vardagsaktiviteter data från Tekniska verket (2008) och UNICEF (2003) 

Aktivitet Temperatur (°C) Antal liter 

Dusch, 5 minuter   40 60 

Disk  40 50 

Tvätt av händerna   45 11 

2.1.3 Vattenburet värmesystem  

Ett vattenburet värmesystem innebär att huset värms upp genom att varmt vatten fördelas i 

radiatorer. Ett sådant system har hög flexibilitet i och med att det kan anpassas efter ökat eller 

minskat värmebehov. Om systemet inte från början finns i en byggnad skapas dock höga 

initialkostnader vid installation jämfört med om det installeras ett icke vattenburet värmesystem. 

Till ett vattenburet värmesystem kan olika apparater och energislag kopplas. Detta innebär att 

värmesystemet kan växla mellan olika energislag då villkoren förändras i och med årstiderna, till 

exempel kan en solfångare användas under sommaren medan en pelletspanna kan användas 

under vintern. På så vis används det energislag som för tillfället är mest gynnsamt. Dessutom går 

systemet att använda även om byggnadens värmeförsörjning önskas att ändras (Gross, 2008).  

En viktig komponent i ett vattenburet värmesystem är cirkulationspumpen. Denna fördelar 

värmen mellan radiatorerna i huset och ser till att det är varmt i alla huset delar (Gross, 2008). Ett 

vattenburet värmesystem kan delas in i två varianter; högtemperatursystem och 

lågtemperatursystem. Högtemperatursystemet finns vanligtvis i hus byggda före 1984. I detta 

system är vattentemperaturen ut från pannan ca 80 °C. I ett lågtemperatursystem är 

vattentemperaturen ut från pannan cirka 55 °C (Energimyndigheten, 2011c). 

För att hålla en jämn värme i bostäder och lokaler krävs ett styr- och regelsystem som är anpassat 

efter behovet i huset. Äldre värmsystem har ofta ett konstant värmeflöde och styrs av 

temperaturen i radiatorerna. Detta ger ofta en sämre värmkomfort och fordrar en onödigt hög 

energianvändning. Genom att göra en injustering av värmesystemet och byta till moderna styr- 

och regelutrustning kan energianvändningen minskas och samtidigt få ett behagligare 

inomhusklimat (Fastighetsägarnas energiakademi, 2010). För att undvika kondens på 

kallvattenledningen ska dessa vara isolerade. Det leder också till att kallvattenledningar inte värms 

                                                 
1 Antalet liter som åtgår varje gång en person tvättar händerna är taget från UNICEF (2003), övriga data från 
Tekniska verket (2008) 
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upp. På motsvarande sätt ska varmvattenledningarna isoleras för att varmvattnet inte ska svalna 

samt att de varma ledningarna inte ska övertemperera områden som passeras (Walfvinge, 2007). 

2.1.4 Ackumulatortank 

Genom att bygga upp värmesystemet runt en ackumulatortank blir systemet mer flexibelt. 

Ackumulatortanken används för att lagra värmen tills den behövs, till exempel på morgon och 

kväll då många vanligtvis duschar och diskar. Tanken kan användas enbart som 

varmvattenberedare men ses ofta som centrum av värmesystemet. Till tanken kan sedan de olika 

energikällorna anslutas, till exempel solfångare eller värmepanna (Energimyndigheten, 2011d). I 

Figur 2 ses en ackumulatortank till vilken solfångare och ytterligare värmekällor är anslutna. Det 

varma vattnet fördelas sedan till värmesystem och till tappvarmvatten.  

 

Figur 2. Exempel på hur ett vattenburet värmesystem kan kopplas ihop med olika energislag till en ackumulatortank eller 
varmvattenberedare, modifierad från Gross (2008)  

Ju fler energikällor som önskas kopplas till värmesystemet desto större ackumulatortank krävs. 

Ackumulatortanken kan även anslutas till en elpatron. En elpatron består av en elslinga som ger 

möjlighet till extravärme om övriga energikällor inte skulle fungera eller vara tillräckliga. Det är 

viktigt att ackumulatortanken är rätt installerad så att vattnet skiktar sig. Det innebär att det varma 

vattnet lägger sig överst i tanken medan det kalla vattnet med högre densitet sjunker till botten av 

tanken. På så vis kan vatten tas från den övre delen för att värma radiatorerna och sedan ledas 

tillbaka som kallt returvatten till nedre delen av tanken (Novator, 1996b). För att inte skiktningen 

skall förstöras är de av vikt att värmen från respektive energislag ansluts på rätt höjd vid 

installation. Det är även viktigt att ackumulatortanken är väl isolerad, ett minimum för isolering 

med mineralull är 150 millimeter. Ackumulatortankens storlek beror på husets värmebehov, 

pannans storlek och hur ofta ny värme tillförs från energikällan (Energimyndigheten, 2011d). 
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2.1.5 Varmvattenberedare 

En varmvattenberedare består av en värmeväxlare och en tank där tappvarmvatten värms upp. 

Verkningsgraden för en varmvattenberedare varierar kraftigt. Skillnaderna beror ofta på 

varmvattenberedarens ålder och isolering. För nya varmvattenberedare bör värmeförlusterna inte 

överstiga 400 kilowattimmar per år. Dock kan äldre varmvattenberedare förlora så upp mot 1200 

kilowattimmar per år till följd av undermålig isolering (Energimyndigheten, 2011e).  Det finns tre 

olika typer av vattenburna beredare; genomströmningsberedare, förrådsberedare och beredare 

med plattvärmeväxling. I samtliga system finns rörslingor invändigt i tanken genom vilka det 

cirkulerar varmvatten. Varmvattnet kan till exempel komma från en oljepanna, värmepump, 

solfångare eller fjärrvärme. I flera system är varmvattenberedaren inbyggd i pannan. 

Varmvattenberedaren kan drivas med elektricitet och då av en eller flera elpatroner som finns i 

tanken (Novator, 1996b).  

I en genomströmningsberedare innehåller varmvattenberedaren hett pannvatten medan 

tappvarmvattnet värms upp i en rörslinga i beredarens övre del, vilket visas i Figur 3. Vattnet 

värms i denna beredare i samma takt som det förbrukas, vilket medför att installerade effekten 

blir hög (Warfvinge, 2007).  

 Figur 3. Princip för en genomströmningsberedare, fritt efter Warfvinge (2007) 

I förrådsberedare strömmar hett vatten i slingor, antingen i vattenförrådet eller genom den yttre 

manteln i en dubbelmantlad beredare, se Figur 4. I figuren ses manteln som täcker 

varmvattenberedaren och värmer upp tappvarmvattnet. Denna sorts beredare ska rymma så 

mycket vatten så att den maximala varmvattenförbrukningen täcks. Den erfordrade 

värmeeffekten blir här mindre än vad toppbelastningen kräver. I större byggnader som har 

fjärrvärme används ofta plattvärmeväxlare som varmvattenberedare. (Warfvinge, 2007).  
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Figur 4. Varmvattenberedare med förrådstyp med dubbel mantel, fritt efter Warfvinge (2007) 

2.1.6 Temperatur i tappvarmvatten  

Leginonella är en bakteriefamilj som finns naturligt i små mänger i vattendrag och sjöar. 

Legionellabakterier kan orsaka sjukdomar som legionärssjukan som är en influensaliknande typ av 

lunginflammation eller pontiacfeber. Bakterien är vilande vid temperaturer under ca 20 °C men 

förökar sig vid temperaturer mellan 20-45 °C. Bäst trivs bakterien i vatten kring 40 °C, där den 

kan föröka sig till farliga halter. Vid högre temperaturer dör bakterierna (Boverket, 2009). För att 

undvika att legionellabakterierna bör tappvarmvatten därför ha en temperatur på lägst 50 °C vid 

varje tappställe.  Temperaturen ut från varmvattenberedaren bör vara något högre, då förluster av 

varmvatten sker i ledningar (Boverket, 2011). I en varmvattenberedare eller en ackumulatortank 

där vattnet blir stillastående bör varmvattnet inte understiga 60 °C. Sker uppvärmningen med en 

värmekälla som har lägre temperatur än 60 °C, exempelvis solfångare eller värmepump, bör det 

finnas möjligheter att vid behov höja vattentemperaturen, exempelvis genom att komplettera med 

en elpatron (Boverket, 2000).  

2.2 Elpriset 

Elkostnader består av flera olika delar som elnät, elhandel, skatter och avgifter.  Elhandels-

kostnaden står för ca 40 % av den totala kostnaden (Svensk energi, 2012). Elhandelskostnaden 

regleras efter spotpriset samt den vinst elföretageten tar ut. Spotpriset styrs i sin tur av Nord 

Pool, den nordiska elbörsen. Nord Pool är ett samarbete mellan Sverige, Norge, Finland, 

Danmark och Estland och fungerar som en börs där utbudet och efterfrågan på el sätter priset. 

Även det rörliga elpriset följer Nord Pools spotpris och kan variera kraftigt under året. Det 

rörliga priset är kopplat till det genomsnittliga priset på Nord Pools spotpris för respektive 

månad. Det fasta priset bestäms utifrån en terminsmarknad med olika prissäkringsprodukter för 

leverans de närmaste veckorna, månaderna och åren (Energimarknadsinspektionen, 2012a). 

Den 1 november 2011 delades Sverige i fyra elområden, vilket visas i Figur 5. I norra Sverige 

produceras mer el än vad som förbrukas medan läget är det motsatta i södra Sverige.  Detta har 

skapat problem under de delar av året då det inte finns tillräckligt med kapacitet i elledningarna 

för att transportera elen från norr till söder. Därför är tanken att prisskillnaden som uppkommer i 

de olika områdena ska stimulera till att det byggs nya kraftverk där det är underskott på el samt 
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att stärka elnätet så att mer el kan transporteras inom landet än vad som är möjligt i dagsläget 

(Energimarknadsinspektionen, 2012b). 

 

Figur 5. De fyra olika elområdena i Sverige (Energimarknadsinspektionen, 2012b) 

Nätavgiften står för ca 20 % av den totala avgiften. Nätavgiften består av två kostnader, en fast 

och en rörlig. Den fasta kostanden är abonnemangsavgiften som är en kostnad för att få tillgång 

till elnätet. Kostnaden på abonnemangsavgiften beror på hur stor huvudsäkringen är. Storleken 

på säkringen väljs beroende på hur mycket ström fastigheten beräknas att ta ut vid högsta 

belastning. Avgiften är en årsavgift och faktureras oftast månadsvis.  Den rörliga delen i 

elnätsavgiften är överföringskostnaden vilket innebär priset för transporten av elen. Priset på 

överföringskostnaden anges i öre per förbrukad kilowattimme och beror alltså på hur mycket el 

som används (Energimarknadsinspektionen, 2012c). Skatter och avgifter står för ca 40 % av 

totalkostnaden. Skatterna består bland annat av moms och utgör 25 % av det totala priset för 

elnät och elhandel samt energiskatt. För år 2011 bestämdes energiskatten för el på 28,3 öre per 

kilowattimme för svenska hushållskunder (Svensk energi, 2010). 

Det framtida priset på el är svår att förutspå. Troligen kommer inte förbrukningen av el att öka 

avsevärt då utvecklingen av energisnåla produkter ökar, samtidigt som användningen av elvärme i 

bostäder minskar. Energimyndigheten har tagit fram en prognos för hur prisutvecklingen på 

elpriset kommer se ut. Det totala elpriset för elvärme i bostäder beräknas bli 143,5 öre per 

kilowattimme för 2020 och 144,6 öre per kilowattimme för 2030, jämfört med 136,7 öre per 

kilowattimme som kostnaden för elvärmen i bostäder var under 2010. Priserna inkluderar 

nätavgift, skatter och moms (Energimyndigheten, 2011p). 

2.3 Oljepanna 

Olja är ett fossilt bränsle som har bildats ur organiska material. I villor eldas vanligtvis oljepannan 

med eldningsolja 1-2 som är ett destillatbränsle. Eldningsolja 1 delas vanligtvis upp i två olika 

typer av villaolja. Den vanligaste är E10 och används där oljetanken står varmt inomhus. Den 

andra är E32 och används när tanken står utomhus, om tanken är nedgrävd i marken eller står i 

andra kalla utrymmen då denna olja är mer köldtålig (PS olje AB, 2009).  
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Ett oljeförbränningssystem består av oljetank, brännare, oljepanna, expansionskärl och skorsten. 

Oljan förbränns i brännaren där den blandas med luft. Det är viktigt att det är rätt proportioner 

mellan olja och luft för att förbränningen ska bli så optimal som möjligt. Vid förbränning av en 

liter olja går det åt cirka tio kubikmeter luft (Lindesbergs kommun, 2012). Därefter värms vatten 

upp som används för uppvärmning av huset samt till tappvarmvatten. Det krävs även utrymme 

där pannan ska placeras. Olja levereras med tankbil till ett uttag i huset som leder till oljetanken. 

En fördel med användning av olja är att det är smidigt och kräver en liten arbetsinsats. För att 

oljepannan ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att den sotas regelbundet, minst en gång 

per år krävs (Ramfjell & Sae-tang, 2005). Varje millimeter sot sänker verkningsgraden med upp 

emot 5 % (Lindesbergs kommun, 2012).  I Figur 6 ses en schematisk bild av hur ett 

oljeförbränningssystem fungerar, där oljan levereras med tankbil och därefter förbränns och 

värmer upp både tappvarmvatten och radiatorer.  

 

 

Figur 6. Förbränning med olja värmer upp vattnet i huset (Energimyndigheten, 2011j) 

Oljepannor regleras genom att brännaren arbetar intermittent med konstant effekt. Det innebär 

att brännaren startar då returvatten från värmesystemet underskrider en viss förutbestämd 

temperatur. Eldas pannan med fastbränslen, såsom pellets och ved, saknas denna möjlighet till 

reglering (Warfvinge, 2007). 

Användning av olja för uppvärmning av småhus var som störst under 1950, -60 och -70-talen då 

oljan var mycket billigare än i dagsläget. Efter 70-talets oljekris i samband med kalla kriget 

ändrades inställningen till oljevärme och de flesta nybyggda hus installerades med elvärme istället. 

Sedan dess har andelen småhus som använder olja minskat stadigt, vilket kan ses i Diagram 2 

(Energimyndigheten, 2011b). 
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Diagram 2. Användning av eldningsolja 1 i Sverige uttryckt i miljoner kubikmeter, modifierad från (Energimyndigheten, 2011k) 

En modern oljepanna har en årsverkningsgrad på 80-85 % medan en gammal panna kan ha 

verkningsgrad kring 65-75 %; men verkningsgraden kan ytterligare ändras mycket beroende på 

hur panna är skött (Lindesbergs kommun, 2012). För en panna tillverkad efter 1985 beräknas 

årsverkningsgraden variera mellan 75-85 % (Svenskt Fastekniskt Center, 1995). Verkningsgraden 

för pannan är lägre under sommarhalvåret då värmebehovet är mindre (Energimyndigheten, 

2011j). Pannans livslängd är ofta över 25 år men brännaren i pannan kan behöva bytas tidigare. 

En stor fördel med en oljepanna är att den kan ge hög effekt under kort tid och även överbelastas 

under en kortare period (Ramfjell & Sae-tang, 2005).  

2.3.1 Miljöpåverkan 

En av de största nackdelarna med oljeförbränning är att den bidrar till negativa miljöeffekter. Vid 

förbränning av olja bildas koldioxid, svavel och kväveföreningar som är skadliga för miljön 

(Energimyndigheten, 2011j). En förbättring har dock skett de senaste åren, både vad gäller 

oljepannan och oljan. Kvalitén på oljan har ökat och idag är utsläppen av svavel relativt låga vid 

oljeeldning (Falun kommun, 2011). Utsläppen av svavel har minskat till mindre än 500 milligram 

per kilogram. Halten koldioxid som släpps ut vid förbränning är proportionell med oljans 

kolinnehåll och är ca 2661 kilogram koldioxid per kubikmeter (Freij et al. 2004). 

2.3.2 Ekonomi 

Tillsammans med miljöaspekterna är en av de främsta nackdelarna med oljeuppvärmning det 

höga priset på oljan. Priset på råolja har sedan 70-talet ökat från 4,3 USD till 56 USD år 2010, 

vilket visas i Diagram 3 (Energimyndigheten, 2011j).  
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Diagram 3. Prisutvecklingen av råolja från 1970 till 2010 i USD per fat (Energimyndigheten, 2011k) 

I Sverige är oljan belagd med skatter och idag finns både en energiskatt och en koldioxidskatt på 

olja. Energiskatten baseras på bland annat på energiinnehållet i bränslet. Energiskatten är främst 

en fiskalskatt vilket innebär att den används för att generera pengar. Den används också som en 

styrande skatt för att få en effektivare energianvändning samt att öka andelen förnybara 

energikällor (Regeringen, 2010). Koldioxidskatten är en miljöstyrande skatt och baseras på antalet 

kilogram utsläppt koldioxid (Energimyndigheten, 2011k). Från och med 1 januari 2012 är 

energiskatten 819 SEK per kubikmeter olja och koldioxidskatten 3100 SEK per kubikmeter olja.  

Detta ger att den totala skatten på eldningsolja blir 3919 SEK per kubikmeter 

(Skattemyndigheten, 2012). Det totala oljepriset för eldningsolja 1-E10 under februari 2012 

uppgick till 13 768 SEK per kubikmeter olja (SPBI, 2012). Som visas i Diagram 4 har priset 

fördubblats de senaste tio åren.  
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Diagram 4. Prisutveckling för eldningsolja (SPBI, 2012) 

Från och med den 1 juli 2000 måste alla oljetankar som rymmer mellan en och tio kubikmeter 

besiktas regelbundet. En besiktning kostar cirka 3 000 SEK vilket är ännu en kostnad som 

tillkommer till de ovan nämnda(Energimyndigheten, 2011j).  

Oljepriset är starkt beroende av världsekonomin och priset på råolja beror på flera faktorer, som 

till exempel ekonomisk tillväxt, politisk instabilitet i de oljeexporterande länderna, vilket utbud 

och efterfråga som finns på marknaden och lagersituationen, men också på klimat och väder 

(Energimyndigheten, 2011a). Därför är det svårt att säga hur prisutvecklingen kommer att se ut i 

framtiden. Energimyndigheten har tagit fram en prognos för hur prisutvecklingen på oljepriset 

kommer se ut. Det totala priset för eldningsolja 1 för småhus beräknas bli 110,1 öre per 

kilowattimme för 2020 och 120,6 öre per kilowattimme för 2030 jämfört med 94,9 öre per 

kilowattimme 2010, priserna är exklusive moms (Energimyndigheten, 2011p). 

2.4 Solfångare 

Med hjälp solfångare kan energin från solinstrålningen användas för att värma hus och/eller 

tappvarmvatten. Om solvärmen används för att värma både hus och tappvarmvatten kallas 

värmesystemet för ett kombisystem. För att kunna använda solvärme till uppvärmning av 

byggnader krävs ett vattenburet värmesystem samt en ackumulatortank. I själva solfångaren (se 

siffra 1 i Figur 7) cirkulerar någon form av värmebärare i ett slutet system. Denna värmer sedan 

upp tappvatten (siffra 3 och 4) men kan även värma upp radiatorvatten i ett eget slutet system 

(vilket ej visas i figuren). Ofta används även en elpatron (siffra 2) utifall solvärmen ej kan fylla 

värmebehovet (Energimyndigheten, 2011m). 
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Figur 7. Schematisk skiss över solfångare som enbart distribuerar varmvatten (Energimyndigheten, 2011m) 

Själva solfångaren finns i två olika varianter, plan solfångare och vakuumsolfångare, där den stora 

skillnaden består i hur det uppvärmda mediet isoleras medan det värms upp. De två varianterna 

beskrivs mer ingående nedan i avsnitt 2.4.1 Olika sorters solfångare (Energimyndigheten, 2011m). 

2.4.1 Olika sorters solfångare 

Plana solfångare är den vanligaste och mest beprövade typen av solfångare i Sverige. I Figur 8 

visas hur en sådan kan se ut. Värmebäraren, ofta vatten, värms upp i en absorbator bestående av 

rör (rödmålade i Figur 8) löpande över en svartmålad metall (siffra 4). Värmebäraren leds in vid 

siffra 1, värms av solinstrålningen och lämnar sedan solfångaren vid siffra 2, varefter värmen 

utnyttjas för att värma hus eller tappvatten. Absorbatorn isoleras vanligtvis med hjälp av glas 

(siffra 3). Även under absorbatorn finns ett isolerande material (siffra 5) som i sin tur är fäst på 

takmaterialet (siffra 6). Värmebäraren innehåller vanligtvis ett frysskydd och solfångaren kan 

därför användas året runt. Den plana solfångaren är enkel att integrera i taket, genom att det yttre 

takmaterialet tas bort och ersätts med solfångaren, varpå övergången mot taket tätas med plåt 

(Energimyndigheten, 2011m). 

 

Figur 8. Principskiss över plan solfångare, fritt efter Rezza (1999)  
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Vakuumsolfångare finns i många olika varianter och är uppbyggda av ett flertal vakuumfyllda 

glastuber (siffra 1 i Figur 9). Vakuumet isolerar det inre röret och hindrar den uppvärmda 

värmebäraren från att läcka ut värme. Innanför vakuumet ligger ett absorberande skikt (siffra 2) 

som i sin tur täcker ett inre glasrör (siffra 3). I detta löper ett U-rör i vilket värmebäraren (ofta 

vatten) värms upp. U-röret kan till exempel hållas på plats av en aluminiumprofil (siffra 5). De 

många rörens respektive inlopp (siffra 6) och utlopp (siffra 7) kopplas sedan ihop och värmer, på 

samma sätt som plana solfångare, hus och/eller tappvarmvatten. Denna typ av solfångare 

monteras vanligtvis ovanpå takmaterialet och kan optimeras genom att vakuumrören vrids för att 

få en bra vinkel i förhållande till solen (Energimyndigheten, 2009b).  

 

Figur 9. Principskiss över ett vakuumrör i en vakuumrörsolfångare, modifierad från Energimyndigheten (2009b) 

En tredje sorts solfångare som ibland nämns är en så kallad poolsolfångare. Denna variant är 

väldigt enkel att uppföra då den endast består av en svart slang fäst på ett tak, en vägg eller dylikt. 

Vid soligt väder kan vattnet i slangen värmas av den infallande solstrålningen. På grund av bristen 

på isolering strålar dock slangen även ut mycket värme. Som namnet antyder fungerar 

poolsolfångaren utmärkt till att värma en mindre pool. Poolvattnets temperatur kan höjas ca tre 

till fyra °C genom att vattnet pumpas genom poolsolfångaren (Energiportalen, 2012).  

2.4.2 Val av solfångare 

Effektiviteten mellan de olika varianterna skiljer sig beroende på hur jämförelsen görs. 

Solfångarens aperturarea eller referensarea är den yta som omvandlar solenergin. För plana 

solfångare är detta enkelt sett den inglasade ytan. Vad gäller vakuumsolfångare syftar ordet till 

vakuumrörens totala solbelysta area och tar alltså inte hänsyn till ytan mellan rören. Räknas effekt 

per kvadratmeter aperturarea fås att årsutbytet ligger mellan 300-530 kilowattimmar per 

kvadratmeter för plana solfångare och 450-775 kilowattimmar per kvadratmeter för 

vakuumsolfångare (Energimyndigheten, 2011m). Räknas istället med avseende på byggarean, 

alltså den faktiska yta som hela solfångaren tar upp, fås särskilt för vakuumsolfångare helt andra 

värden. Som exempel kan nämnas att en vakuumsolfångare med avseende på apparaturarea kan 

ha ett årsutbyte på 650 kilowattimmar per kvadratmeter men ca 400 kilowattimmar per 

kvadratmeter räknat per byggarea. Det har visat sig att vad gäller verkningsgrad per byggarea är 

effektiviteten högre för plana solfångare mellan 0-60° infallsvinkel. Vid högre vinklar har vissa 

typer av vakuumrör högre verkningsgrad än de plana solfångarna. Vinkelberoendet skiljer sig 
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alltså mellan de två typerna. För en plan solfångare minskar effektiviteten med en ökad 

infallsvinkel. Detta gäller dock inte alltid för vakuumsolfångare på grund av vakuumrörens form. 

Vakuumsolfångaren är även mindre känslig för de icke ideala montage som inte vetter mot syd 

(Kovács & Pettersson, 2009).  

För uppvärmning brukar man generellt använda tumregeln 0,5-1,0 kvadratmeter solfångare för 

varje megawattimme årligt värmebehov under svenska klimatförhållande. Det innebär att 

anläggningsstorleken täcker ca 15-25 % av det totala energibehovet i ett småhus (Videncenter for 

energibesparelser i bygninger, 2010). En annan vanlig tumregel är att man dimensionerar efter en 

viss månad, ofta en sommarmånad då solfångarna ger som bäst effekt (Energimyndigheten, 

2011q). I Diagram 5 nedan visas en enkel modell över hur solfångare kan dimensioneras mot 

energibehovet (kurva 1). Kurva 3 visar energin för solfångare som dimensionerats för att fylla 

energibehovet under den period som i exemplet ger som mest energi från solen. Denna 

dimensionering täcker endast en liten del under resten av året, till skillnad från dimensioneringen 

vars energibidrag syns som kurva 2. Eftersom det i det senare fallet bildas ett stort 

energiöverskott brukar denna typ av dimensionering undvikas, eftersom den sällan blir 

ekonomiskt försvarbar. Dimensionering kan även ske med hänsyn till investeringskostnad eller 

tillgänglig area (Videncenter for energibesparelser i bygninger, 2010). 

 

Diagram 5. Modell över värmerelaterat energibehov samt utslagen av alternativa dimensioneringar. Energibehov (kurva 1) och 
solfångarnas energibidrag (kurva 2 och 3) fritt efter Areskoug & Eliasson (2007)  

En fördel med plana solfångare är att dessa funnits på den svenska marknaden i mer än 30 år 

utan att några drastiska förändringar av den grundliggande konstruktionen gjorts. Att varianten är 

så beprövad medför att konsumenten kan räkna med en hög effektivitet i 20-40 år. 

Vakuumsolfångaren har även den funnits länge, på den svenska marknaden i mer än 20 år, men 

konstruktionen har ändrats ett flertal gånger vilket medför att, i jämförelse med de plana 

solfångarna, inte har samma tillgång till information om till exempel livslängd (Kovács & 

Pettersson, 2009). 

Vad gäller drift under vinterhalvåret finns det fler för- och nackdelar för de olika varianterna. 

Vakuumsolfångare riskerar på grund av dess goda isolering att bli täckta av snö eller frost, vilket 

påverkar verkningsgraden negativt. Detta kan till viss del motverkas genom att solfångaren 

monteras med en brant lutning eller helt lodrätt. Vakuumsolfångarna är bättre än plana solfångare 

på att tillvarata det diffusa ljus som reflekterats i till exempel snö, moln och himmel. 

Vakuumsolfångare påverkas även generellt mindre av vind än plana solfångare (Kovács & 
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Pettersson, 2009). Vakuumsolfångare är dock, oavsett leverantör, en känsligare konstruktion än 

plana solfångare (Svesol, 2012a). 

2.4.3 Miljöpåverkan 

Energimyndigheten klassar solfångare som ”det minst miljöpåverkande uppvärmningsalternativet eftersom 

det i princip inte ger några utsläpp till luften” (Energimyndigheten, 2011m). Viss miljöpåverkan kan 

dock förekomma. Solfångaren kan anses ha en viss visuell miljöpåverkan. För att åtgärda detta 

görs olika försök med att integrera solfångare i tak eller fasad på ett mer estetiskt tilltalande sätt, 

till exempel med hjälp av takpannor i glas, formade som tegelpannor (SolTech Energy, 2011). 

Värmebäraren i solfångaren innehåller oftast någon form av frostskyddsmedel i form av till 

exempel glykol, samt medel som förhindrar korrosion. Vid läckage skulle dessa ämnen kunna 

medföra mindre skador på vatten och mark. Även vid ytbeläggningen av absorbatorplåten 

används kemikalier som i koncentrerad form kan förorsaka miljörisker. Absorbatorplåten 

tillverkas dessutom ofta av aluminium, vars tillverkningsprocess är väldigt energikrävande. Trots 

detta beräknas energiåterbetalningstiden för en solfångare vara ca ett år (Areskoug & Eliasson, 

2007). 

2.4.4 Ekonomi 

Generellt sett är oftast kostnader för plana solfångare lägre än för vakuumsolfångare 

(Energimyndigheten, 2011m). Vad gäller driftskostnader är dock båda typerna i princip gratis 

eftersom solinstrålningen är kostnadsfri och övriga driftskostnader mycket små 

(Energimyndigheten, 2011q). Ett normalt serviceintervall för solfångare, plana eller med 

vakuumrör, är 10-15 år, varefter värmebäraren eventuellt kan behöva bytas (Svesol, 2012b). Priset 

för en kilowattimme blir exklusive investeringskostnader mindre än fem öre per kilowattimme 

(Länsstyrelsen i Skåne, 2006). I Tabell 3 nedan visas ungefärliga investeringskostnader för ett 

solvärmesystem till ett mindre småhus.  

Tabell 3. Kostnadsförslag för komponenter samt installation av ett solvärmesystem med plana solfångare eller vakuumsolfångare. 
Priserna kan variera (Energimyndigheten, 2011q) 

Kostnader för solfångarsystem  

Solfångare 2 500-6 500 SEK/m2 (byggarea) 

Drivpaket för värmebäraren 5 000-8 000 SEK 

Ackumulatortankar  10 000-20 000 SEK/tank 

Installation 10 000 SEK 

Att köpa samt installera solfångare innebär en investering, men minskar på sikt användarens 

energikostnader. Återbetalningstiden hamnar vanligtvis kring tio år. Eftersom 

investeringskostnaderna för solfångare är relativt stora är det viktigt att solfångaren kan utnyttjas 

maximalt (Energimyndigheten 2011m). Dimensioneringen bör därför noggrant ses över för att 

minimera risken för överdimensionering (Areskoug & Eliasson, 2007). För att göra installationen 

av solfångare på ett befintligt hus så lönsam som möjligt rekommenderas det att detta görs i 

samband med andra stora ingrepp, såsom byte av tak eller vid renovering (Svesol, 2012c).  
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2.5 Biobränslen 

Biobränslen är ett samlingsnamn för förnybara bränslen som kommer från växtriket.  Biobränslen 

kan vara ved, bark, flis, pellets, briketter eller grödor som odlats på åkrar. Det vanligaste 

biobränslet som odlas är Salix, även kallad energiskog, som är ett snabbväxande pilträd. Till 

biobränsle kan ibland även avfall och torv räknas. I Sverige är tillgången av skog stor och därför 

är trädbränsle den vanligaste biobränslekällan (Energimyndigheten, 2011f). 

Ungefär 41 % av Sveriges småhus värms idag upp med hjälp av biobränsle eller biobränsle 

kombinerat med el (Energimyndigheten, 2011g). I Sverige kommer drygt 60 % av alla förnybar 

energi från biobränslen och av Sveriges totala energi kommer ca 20 % från biobränslen 

(Regeringskansliet, 2011). Användningen av biobränsle har ökat de senaste åren. Under 1980-talet 

kom drygt 10 % av den totala energitillförseln från biobränslen, torv eller avfall i Sverige och 

2007 hade andelen ökat till 19 % (Energimyndigheten, 2011h). Vid användning av biobränslen 

krävs en relativt stor ackumulatortank eller varmvattenberedare där värmen kan lagras för att 

avges vid önskad tidpunkt. Ackumulatortank är nödvändigt för att få en effektiv, bekväm och 

miljöriktig eldning med biobränsle (Gross, 2008).  

2.5.1 Flispanna 

Flis framställs genom flisning av trä i så kallade trum- eller skivhuggar. Träet kan exempelvis 

komma från olika typer av brännbara restprodukter från skogs- och sågindustrin, 

avverkningsrester eller röjningsvirke. Träet flisas med mindre huggningsmaskiner som antingen är 

mobila med egen motor eller som monteras på en jordbrukstraktor. Ska stora mängder flisas bör 

en större flismaskin användas (Bioenergiportalen, 2010). Genom att avverka virket på vintern 

eller våren och sedan låta det ligga i välta över sommaren kan träet självtorka och uppnå en 

fukthalt på ca 35 % (Danielsson, 2005). 

Att elda med flis kan göras på två olika sätt; med förugn eller med stoker. En förugn är bra vid 

förbränning av flis med högfukthalt. Förugnen fungerar så att den överför brinnande gas till 

pannans eldstad och på så sätt erhålls en hög eldstadstemperatur i pannan, vilket medför att 

förbränningen blir bra trots den höga fukthalten i flisen. I Figur 10 illustreras en flisanläggning 

med förugn. Siffra 1 visar flislagret, siffra 2 visar förugnen och siffra 3 visar själva flispannan. 

Stoker är en enhet som matar in och förbränner flisen. Till de båda alternativen ansluts ett 

flislager med automatisk frammatning, på liknande sätt som för pellets. Ju mer värme som 

behövs desto mer flis matas in och förbränns (Novator, 1996a).  

 

Figur 10. Flisanläggning med panna, förugn och flisföråd, modifierad från Novator (1996a) 
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Vid förbränning av flis är fukthalten en viktig aspekt att ta hänsyn till. Vilket värmevärde som fås 

ut ur flisen varierar beroende på fukthalten. Ju lägre fukthalt desto mer energi innehåller fliset per 

kilo, torkas flis höjs därmed värmevärdet. En kubikmeter olja motsvarar mellan  

12-14 kubikmeter flis. Därför kräver flis ett betydligt större lagringsutrymme än olja. Flis ska 

lagras utanför boningshuset i ett förråd som är väl ventilerat. I de fall där pannrummet placerat i 

bostadshuset kan flislagret placeras i direkt anslutning till huset om väggen mellan hus och lager 

är helt tät (Danielsson, 2005). 

Flisens egenskaper gör att den passar bättre till större system, vid energibehov större än 

10 kubikmeter olja vilket motsvarar ca 995 000 kilowattimmar. I mindre anläggningar är det 

viktigare att flisen har en jämnare och bättre kvalité. Flisen bör även vara torrare än den flis som 

används i större anläggningar (Bioenergiportalen, 2010). Vilken fukthalt som flisen har varierar. 

Flis från upptorkad brännved har en fukthalt på 30-40 % medan avverkningsrester har en 

fukthalt mellan 30-50 %. En kubikmeter flis med 35 % fukthalt har ett energiinnehåll på cirka 900 

kilowattimmar. Även lagringsmöjligheterna förbättras om fukthalten är låg då risken för att fliset 

möglar blir lägre (Bioenergiportalen, 2010).  

Sotning av panna, genomförd av en sotare, bör ske tre gånger per år för att pannan ska behålla 

sin verkningsgrad. Egen sotning av panna bör ske en gång per vecka. Dessa siffror kan dock 

variera beroende på vilken panna som används. Aska som bildas vid fliseldning ska tömmas och 

bör därefter återföras till skog eller trädgård. På så sätt återförs näringsämnen till marken och 

kretsloppet blir slutet. Då fliseldningsaska är starkt basisk, pH ca 14, samt kan innehålla höga 

koncentrationer av tungmetaller bör askan inte tömmas på odlingsmark (Danielsson, 2005). 

2.5.2 Pelletspanna 

Pellets tillverkas av träspån, flis och annat spill från sågverksindustrin som pressas samman till 

små stavformade bitar, sex till åtta millimeter i diameter (Energimyndigheten, 2008). Pellet är 

betydligt lättare att hantera än ved och ger även en högre verkningsgrad vid förbränning. 

Energiinnehållet för pellets är mer än dubbelt så stort som för ved per kubikmeter. Ett kilo 

pellets innehåller ungefär 4,8 kilowattimmar energi (Gross, 2008). Två ton pellets motsvarar en 

kubikmeter olja i energiinnehåll, vilket är densamma som 10 000 kilowattimmar elvärme 

(Energimyndigheten, 2011i).  

Pelletsförbränning är mycket lik både flis- och oljebränning och består av samma delar, i Figur 11 

illustreras en enkel pelletsanläggning. Siffra 1 visar ett pelletslager varifrån pellets sedan 

transporteras till pelletspannan, siffra 3. Siffra 2 i figuren visar brännaren som tänder en låga. 

Lågan varieras beroende på hur mycket pellets som tillförs. Därefter värmer rökgaserna sedan 

upp pannan vilket i sin tur värmer upp vattnet som cirkulerar i pannan. Siffra 4 visar skorstenen 

där rökgaserna försvinner ut. Pellets tillförs till pannan med en så kallad matarskruv från förrådet. 

Skruven styrs automatiskt och matar in rätt mängd pellets. Ett annat alternativ är att mata in 

pellets med hjälp av en vakuumsug där pellet sugs in från förrådet till brännaren 

(Energimyndigheten, 2008). 
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Figur 11. Pelletsanläggning, modifierad från ÄFAB (2011) 

Vid förbränningen fås aska vilket samlas på botten av pannan. I dagens pannor krävs det endast 

att pannan askas ur några gånger per år, beroende på hur mycket pellets som eldas. Genom att 

ansluta pannan med en ackumulatortank kan varmvattnet lagras och eldning behöver inte ske lika 

ofta. Pellets kan levereras på två sätt; som bulk, där en tankbil blåser in pellets i förrådet eller i 

säckar, både stora eller små. För att kunna få pellets levererat som bulk krävs ett förråd som 

rymmer mellan 3-6 kubikmeter pellets. Detta är ett smidigt alternativ om det finns möjlighet att 

förvara pellets och leveransen behöver enbart ske en till tre gånger per år. För större energibehov 

krävs större lager eller att leverans sker oftare. Förrådet måste även ha god ventilation 

(Energimyndigheten, 2008). 

På dagens marknad finns idag både helautomatiska och halvautomatiska pannor. 

Halvautomatiska pannor är de vanligaste på den svenska marknaden.  Den största skillnaden mot 

en helautomatisk panna är at den saknar samma möjlighet att rengöra pannan automatiskt. Istället 

krävs det en manuell tömning av pannan på aska ca tre till fem gånger per år. Inköpspriset för en 

halvautomatisk panna är däremot lägre än för en helautomatisk. En helautomatisk panna sköter i 

princip all uppvärmning utan att manuellt behöva arbeta. Detta är det mest bekväma alternativet 

men också dyrare. Den sköter påfyllning av pellets samt askrening själv och kräver endast 

rengöring då sotning av skorstenen sker. För att ha en helautomatisk panna krävs ett större förråd 

(Energimyndigheten, 2008).  

Att byta från oljeförbränning eller vedpanna till pelletsförbränning är i de flesta fall ganska enkelt. 

Om pannan är modern räcker det att byta brännaren i pannan mot en brännare anpassad för 

pellets. Nackdelen med att inte byta ut hela pannan är att pellets får en något lägre verkningsgrad 

samt att det kräver mer skötsel då pannan behöver rengöras och askas ur oftare 

(Energimyndigheten, 2011n).  

Användningen av pellets har stadigt ökat under 2000-talet. I en undersökning gjord av 
Energimyndigheten var den främsta anledningen att användarna bytte till pellets för att sänka sina 
värmekostnader. 65 % av de som bytt till pellets hade tidigare haft oljepanna. Undersökningen 
visar även att två av tre användare har en pelletsbrännare som är installerad i en gammal panna 
medan tre av tio har en pelletspanna. Hälften av de tillfrågade använder enbart pellets till 
uppvärmning medan de resterande använder kompletterande källor. 4 % har kombinerat 
solfångare och pellets (Energimyndigheten, 2010b).  
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2.5.3 Miljöpåverkan 

Biobränsle är en förnybar energikälla och bidrar inte växthuseffekten. Vid förbränning av ett 

biobränsle släpps lika stor mängd koldioxid ut som den mängd koldioxid som träden tagit upp 

för att bilda sin biomassa. På så viss ökas inte halten av koldioxid och energikällan tillför, förutom 

vid transport av bränslet, inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären (Energimyndigheten, 

2011i). 

Det finns pellets som miljömärkts med det nordiska miljömärket Svanen. Märkningen garanterar 

pelletsens kvalitet, att den är hållbar och inte smular. Det garanterar också att den är tillverkad av 

ren träråvara som ger små mängder aska och utsläpp vid förbränning (Gross, 2008).  

2.5.4 Ekonomi 

Att installera en pelletsbrännare kostar ca 20 000- 30 000 SEK beroende på leverantör. Att 

införskaffa en komplett pelletspanna för automatisk eldning kostar mellan 80 000 och 120 000 

SEK. Att skaffa ett pelletsförråd med frammatning kostar ca 5 000-25 000 SEK. Villapellets 

kostar idag ca 55 öre per kilowattimme (Energimyndigheten, 2009a). Då pellets är en förnybar 

energikälla är det i dagsläget skattebefriat. Användning av biobränsle har dock ökar markant både 

i Sverige och också i övriga världen vilket sannolikt kommer att leda till ökade priser på 

biobränsle (Persson, 2008).  

Kostander för en flispanna är något högre än för en pelletspanna. Att beräkna ekonomin för flis 

är däremot svårt då den till störst del beror på hur flishanteringen sker och vilken tillgång till 

maskiner för transport av ved och flisning som finns. Finns tillgång till maskiner, skog och 

utrymmen kan fliseldning vara ett bra och ekonomiskt alternativ. Flisråvaran kan säljas/köpas för 

200 SEK per kubikmeter vilket motsvarar ett bränslepris på under 10 öre per kilowattimme. En 

flishugg som kostar 50 000–75 000 SEK kan antas hålla i ca 10-15 år. För ett årligt energibehov 

på 50 000 kilowattimmar blir produktionskostnaden för bränsleflis i storleksordningen 15-25 öre 

per kilowattimme, inklusive investeringskostnader samt drift av flishugg, traktor och övriga 

maskiner (Danielsson, 2005). Priset för flisenergi hos värmeverk år 2011 var 221 SEK per MWh, 

exklusive moms (Energimyndigheten, 2012). 

2.5.5 Kombinera biobränslen och solfångare 

Att kombinera en biobränsleanläggning med solfångare är ofta ett miljövänligt och ekonomiskt 

bra alternativ om ett vattenburet värmesystem redan finns installerat. En schematisk bild av en 

tänkt anläggning visas i Figur 12 med biobränslepannan (siffra 1) och solfångare (siffra 2). Det 

uppvärmda vattnet kan sedan ledas till radiatorer (siffra 5). Tappvarmvattnet tillhör ej något slutet 

system utan tillförs i form av till exempel grundvatten eller sjövatten (siffra 6). Om anläggningen 

vid något tillfälle ej har en tillräckligt hög effekt för att fylla värmebehovet används en elpatron 

som tillför extra energi (siffra 3) (Energimyndigheten, 2011e). 
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Figur 12. Övergripande modell över kombisystem innehållandes värmepanna och solfångare (Energimyndigheten, 2011e) 

En biobränsleanläggning dimensioneras ofta efter effektbehovet av energi under vinterhalvåret 

och de kalla månaderna, vilket leder till att pannan har en lägre verkningsgrad och emissionerna 

blir då högre under sommarhalvåret (Petterson et al., 2011). På sommaren är värmebehovet lågt 

och oftast behövs endast tappvarmvatten. Genom att kombinera solfångare och en 

biobränsleanläggning utnyttjas den bästa energikällan utifrån vilken tid på året det är. Solfångare 

kan användas under sommarhalvåret och biobränslepannan behöver då inte användas annat än 

till spetsvärme. Används dessutom en välisolerad ackumulatortank för solfångarna kan 

besparingar av både bränsle och emissioner bli stora. Slitaget på värmeanläggningen blir även 

mindre då den används mer sällan eftersom värmen lagras i ackumulatortanken (Niklasson & 

Persson, 2008).  

2.6 Värmepumpar 

En värmepump används för att flytta värme från ett kallare medium till ett varmare med hjälp av 

viss tillförsel av el. Värmen distribueras sedan i huset genom ett vattenburet eller luftburet 

värmesystem. Det kallare mediet kan vara uteluft, berggrund, ytjord, sjö- eller grundvatten eller 

frånluft (Energimyndigheten 2010a). En schematisk bild över en värmepump och dess 

komponenter visas nedan i Figur 13. En värmepump består huvudsakligen av fyra delar; en 

kompressor (siffra 1 i figuren), en kondensor (siffra 2), en expansionsventil (siffra 3) och en 

förångare (siffra 4), sammankopplade med ett slutet rörsystem. Utöver nämnda komponenter 

finns även en köldbärarpump (siffra 5) samt en cirkulationspump för hela värmesystemet (siffra 

6). Värmepumpens konstruktion kan liknas med ett omvänt kylskåp, där värmen tas från den 

kalla omgivningen och värmer byggnaden. Att värmepumpen fungerar även då värmekällan har 

temperaturer strax över 0º C beror på att de använder köldmedier som vid atmosfärstryck har en 

kokpunkt på ca -40º C (Svenska värmepumpföreningen, 2012). 
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Figur 13. Teknisk beskrivning av en värmepump (Energimyndigheten, 2010a) 

Det finns ett flertal för- och nackdelar med de olika värmepumpstyperna. Tabell 4 visar 

lämpligheten med de olika värmepumparna beroende på byggnadens energibehov, 

värmedistributionssystem och övriga förutsättningar. Till exempel är bergvärme, ytjordsvärme, 

sjö- eller vattenvärme lämpliga alternativ för ett hus med högt värmebehov samt ett 

vattendistribuerat värmesystem, medan hus utan ett vattenburet värmesystem endast kan välja 

mellan frånluftsvärme- eller luft-luftvärmepumpar, vilket visas i tabellen nedan 

(Energimyndigheten, 2010a).  
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Tabell 4. Val av värmepump. Fritt efter tabell av Energimyndigheten (2010a) 

Värmepumps-
typ 

 
 

Årligt energibehov för värme 
och tappvarmvatten 

Befintligt 
värmedistributions-

system 

Kommentar 
 
 

Lågt 
(15 000 
kWh/år) 

Medel  
(15 000- 
25 000 

kWh/år) 

Högt 
(<25000 
kWh/år) 

Vatten-
buret 

Direktel 
/Luftburet 

Berg  X X X  Kräver tomt med 
möjlighet till 
andra borrhål. 
Vanligtvis krävs 
minst 20 m mellan 
borrhål. 

Ytjord  X X X  Kräver stor 
tomt/mark som ej 
får bebyggas 

Sjö- 
  grundvatten 

 X X X  Vid bra tillgång på 
grundvatten, sjö 
eller vattendrag. 

Luft-vatten X X  X  Passar i Syd- och 
Mellansverige 

Luft-luft X X   X Komplement till 
annan 
uppvärmning. 
Effekt beroende 
på husets 
planlösning samt 
placering av 
värmepumpens 
inomhusdel. 

Frånluft X X X X X För hus med 
mekanisk 
ventilation. 
Komplement till 
annan 
uppvärmning. 
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Om ett hus övergår till att värmas med hjälp av värmepump från att tidigare ha värmts av olja, 

ved eller pellets kan detta påverka husets naturliga ventilation. Eftersom att den plötsligt kalla 

skorstensstocken tidigare kan ha varit en stor del i självdragsventilationen kan det nu behövas 

installeras en frånluftsfläkt. Även klimatet i det före detta pannrummet och källaren behöver tas 

hänsyn till för att inte riskera fuktproblem (Energimyndigheten, 2010a). Då 

värmepumpskonstruktionen är komplicerad krävs högt kunnande vid eventuella driftstörningar. 

Förutom vid dessa eventuella problem krävs dock en liten arbetsinsats och driftskostnaderna är 

lägre än för uppvärmning med till exempel direktverkandeel och/eller olja. Det krävs dock 

fortfarande viss el för att driva värmepumpen (Energimyndigheten, 2011l). 

2.6.1 Miljöpåverkan 

Värmepumpar medför inga lokala utsläpp. Det krävs el för att utvinna värmen och denna 

framställandet av denna el kan medföra utsläpp av olika slag. Dock krävs mindre el för 

uppvärmning med hjälp av värmepump jämfört med uppvärmning av direktverkande el. Detta då 

en värmepump har en högre värmefaktor (COP, Coefficient of performance) än direktverkande 

el, och faktiskt levererar mer energi än den energi som tillförts i form av el. Resterande energi tas 

som nämnts från jord, vatten, berggrund eller luft. En värmepumps COP visar antalet 

kilowattimmar värme som fås från varje i el tillförd kilowattimme. Enligt Energimyndigheten fås 

den största miljövinsten i de fall då ett eluppvärmt hus installerar en värmepump 

(Energimyndigheten 2011l). 

Äldre modeller av värmepumpar använder sig av miljöfarliga köldmedier som exempelvis freoner. 

Idag används dock mindre miljöfarliga ämnen (Energimyndigheten 2011l). Värmepumpar har 

även en viss påverkan på dess närmiljö i och med att platsen värmen tas från kyls ned. En så 

kallad ytjordvärmepump kyler ner jorden värmen tas från vilket kan försena närliggande 

vegetation ca tre veckor på våren. En ytterligare påverkan på närmiljön fås från den vanliga luft-

luft-värmepumpen, då ljudet från denna kan anses vara störande (Areskog & Eliasson, 2007). 

Vid borrning är bergvärme finns vissa risker gällande miljön. De främsta riskerna är läckage av 

olja från kompressorer eller borraggregat vid borrning, saltvattenpåverkan (vid närhet till salt eller 

bräckt vatten) och läckage vid hantering av köldbärarvätska (Sveriges geologiska undersökning, 

2008). Vid borrning skapas en direkt förbindelse längst borrhållet ner till grundvattnet och sker 

installeringen inte korrekt kan alltså ytvatten eller saltvatten tränga in i grundvattnet (Ålands 

miljö- och hälsoskyddmyndighet, 2012). 

2.6.2 Ekonomi 

Värmepumpar medför en relativt hög investeringskostnad, men denna varierar kraftigt mellan 

olika värmepumpstyper, vilket visas i Tabell 5. Ur tabellen framgår också att de lägsta 

driftskostnaderna år 2006 fås från sjö- och grundvattenvärmepumpar eller bergvärmepumpar. 

Efter denna kan driftskostnaderna uppskattas till 0,30–0,55 SEK per producerad kilowattimme 

beroende på vilken typ av värmepump som används (Länsstyrelsen i Skåne, 2006). 

Driftskostnaderna varierar med elpriset men förhållandet mellan kostnaderna för de olika typerna 

är detsamma idag (år 2012) som år 2006 (Åkesson, 2012). 
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Tabell 5. Kostnader och återbetalningstid för värmepumpar (Vattenfall, 2012 ; Länsstyrelsen i Skåne, 2006) 

 

Värmepumps-

typ 

 

Investeringskostnad 

 

Driftskostnad2 

(exkl. ev. 

underhåll) 

 

Åter-

betalningstid 

Berg 110 000-170 000 kr 0,30 kr/kWh 7-10 år 

Ytjord 100 000-130 000 kr 0,40 kr/kWh 7-10 år 

Sjö- 

/grundvatten 

100 000-130 000 kr 0,30-0,35 

kr/kWh 

7-10 år 

Luft-vatten 90 000-125 000 kr 0,45 kr/kWh 7-10 år 

Luft-luft 15 000-35 000 kr 0,45 kr/kWh 2-5 år 

Frånluft Uppgift saknas 0,55 kr/kWh Uppgift saknas 

2.7 Finnhamn och vandrarhemmet Utsikten 

Ögruppen Finnhamn är belägen i Stockholms skärgård och visas nedan i Figur 14. På huvudön 

Stora Jolpan ligger vandrarhemsbyggnaden Utsikten, markerad med en röd ring i Figur 14. 

Verksamhet bedrivs framförallt under sommarhalvåret, då vandrarhemmet är öppet för enskilda 

gäster. Under vinterhalvåret är Utsikten öppet för större grupper. I anslutning till 

huvudbyggnaden finns även ett flertal mindre stugor för gäster samt Finnhamns Café & Krog. Både 

ö och vandrarhem förvaltas av Skärgårdsstiftelsen (Finnhamns Arkipelag AB, 2012a).  

                                                 
2 Driftskostnader fås från Länsstyrelsen i Skåne (2006), övriga data från Vattenfall (2012) 
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Figur 14. Karta över Finnhamn med Utsikten markerad med röd ring. Öar med grå detaljer tillhör ej Finnhamn. Modifierad från 
Eniro (2012)  

Ögruppen Finnhamn ligger i den norra delen av Stockholms skärgård. Huvudbryggan har 

koordinaterna N59´ 28,97 O18´ 49,61 och kan nås med egen båt eller reguljära skärgårdsbåtar 

(Finnhamn Arkipelag AB, 2012c). Årsmedeltemperaturen på öarna är ca 6 °C (SMHI, 2009). För 

att bevara Finnhamns natur röjs varje år stora mängder småskog som sedan eldas upp i skogen 

eller skeppas bort. Skärgårdsstiftelsens tillsynsman på ön uppskattar att mängden avverkad 

småskog årligen motsvarar minst 120 kubikmeter flis (Westling, 2012). 

2.7.1 Fakta om byggnaden 

Det kortaste avståndet mellan Utsikten och det omgivande vattnet är ca 100 meter, men som 

visas i Figur 14 går det att nå vattnet i flera väderstreck. Särskilt vattnet till öster om byggnaden är 

delvis strömt, även om vattnet är lugnare i de olika vikarna. Viken direkt söder om byggnaden är 

delvis vasstäckt (Andersson, 2012). Runt byggnaden finns vegetation, i huvudsak tallar, men 

byggnadens tak är i ej skuggat förutom i viss mån kring soluppgång och solnedgång. 

Vandrarhemmet står på en hög höj och omgivningen runt byggnaden är bergig.  

Utsikten uppfördes kring år 1915 (Andersson, 2012) och har plats för 41 gäster fördelat på 12 

rum (Finnhamns Arkipelag AB, 2012b). Vandrarhemmet har ett större kök och ett allmänt 

gästkök samt sju toaletter och sex duschar. Utöver nämnda rum finns även gemensamma 

utrymmen och rum för personal. Byggnadens källarplan är byggt i betong medan de övre 

våningarna är byggda i trä. Innertaket och eventuellt träväggarna är isolerade med spån och 

kolrester (Andersson, 2012). Huvudbyggnaden ligger med ena gaveln mot nord-nordväst vilket 

kan ses i Figur 15. 
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Figur 15. Byggnaden Utsiktens placering gentemot väderstrecken (Eniro, 2012) 

Byggnadens tak är beläggen med tegelpannor och är i behov av renovering (Alm, 2012). Taket är 

av mansartyp vilket innebär att taket har två olika lutningar (brutet tak) vilket syns i Figur 16. Den 

övre takdelen har en taklutning på 35° och den nedre delen har taklutningen 71°. Längden på 

taket är ca 23 meter och bredden på den övre delen är ca 6 meter. Detta ger att den total area för 

den övre delen av taket blir 138 kvadratmeter. Den för solfångare användbara takarean blir dock 

något mindre på grund av husets två skorstenar.  

 

Figur 16. Ritning av vandrarhemmets gavel, där det brutna taket kan ses 
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2.7.2 Naturreservatet Finnhamn 

Finnhamns naturreservat består av 684 hektar varav 184 hektar är landmark, vilken 

vandrarhemmet Utsikten är en del av. Länsstyrelsens skriver i ett beslut om Finnhamns 

naturreservat att ”Syftet med naturreservat är att bevara ett skärgårdsområde av stor betydelse för 

fridluftslivet.[...] Syftet ska också vara att bevara och stärka den biologiska mångfalden inom delar av de 

skogsområden som är i huvudsak opåverkade av större skogsliga åtgärder” (Länsstyrelsen i Stockholms län, 

2003). 

Detta ska ske bland annat genom att 

 se till att skogsbryn mellan öppen mark och skog inte växer igen 

 vandrarhemmets karaktär bevaras 

 området skogsområde bevaras som attraktiva skogsmiljöer för friluftsliv 

 områdets anläggningar hålls i gott skick och att eventuella kompletteringar sker på ett 

sådant sätt så att förutsättningarna för de befintliga natur- och kulturvärdena inte 

påverkas negativt  

(Länsstyrelsen i Stockholm län, 2003).  

Det är dessutom förbjudet att förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, 

spränga, rista, måla eller liknande samt förbjudet att utan länsstyrelsens godkännande dra fram 

mark, vatten eller luftledningar (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2003). 

2.7.3 Nuvarande system för uppvärmning och tappvarmvatten 

Vandrarhemmet har ett vattenburet värmesystem. Rummen har på grund av ombyggnationer en 

något ojämn fördelning av värmen, där vissa små rum har stora radiatorer medan större rum har 

små radiatorer och under vintern lätt blir väldigt kalla. Därför har det varit nödvändigt att 

komplettera med tio elradiatorer i huset. Antal uppvärmda kvadratmeter i huset uppmäts vara ca 

630 kvadratmeter exklusive biarea. I den arean ingår även de rum som har ett extra tillskott av 

elradiatorer (Andersson, 2012). 

Vandrarhemmet värms upp med en oljepanna. Pannan är kopplad till en varmvattenberedare som 

värmer upp tappvarmvatten samt varmvatten till radiatorkretsen, vilket kan ses i Figur 17. I 

samma figur visas även två eldrivna varmvattenberedare som enbart används för uppvärmning av 

tappvarmvatten. Varmvattenberedaren som är kopplad till oljepannan har en elpatron som slås på 

då oljepannans värme ej är tillräcklig eller då oljan är slut.    
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Figur 17. Kopplingsschema över Utsiktens varmvattenberedare och oljepanna 

I Tabell 6 visas teknisk data om varmvattenberedarna och oljepannan som finns på 

vandrarhemmet. Observera att det finns två eldrivna varmvattenberedaren vilka ger en total 

volym på 600 liter.   

Tabell 6. Teknisk data om varmvattenberedare och oljepanna på Utsikten  

 Oljepanna Beredare från panna 

med elpatron 

Eldriven 

varmvattenberedare 

Effekt 48 kW Elpatron: 6 kW 3 kW 

Volym 67 l 300 l 300 l 

Max temp. 100 ˚C 100 ˚C  

Tillverkningsår Panna: 1995 Brännare: 

1994 

 2008 

Tillverkare/ 

märke 

Panna: Euronom 

Brännare: Bentone 

Thermia MBH 

 

Metro therm 

 

 

 



  34 

 

2.7.4 Nuvarande värmerelaterad energiförbrukning 

Den värmerelaterade energianvändningen är kopplad till antalet gäster på vandrarhemmet. I 

genomsnitt har vandrarhemmet 8000-9000 gästnätter varje år (Andersson, 2012). Gästnätterna 

beräknas som antal gäster per natt. Fördelningen av antal gästnätter per månad kan ses i Tabell 7. 

Det finns även ett antal gäster som inte bor på vandrarhemmet men som lånar byggnadens 

dusch, vilket också kan ses i tabellen. 

Tabell 7. Fördelningen av antal gästnätter per månad under år 2011samt antal användare som lånar dusch, data från Andersson 
(2012) 

 Antal gästnätter/månad  Extra användare  
av dusch  

Januari 88  

Februari 218  

Mars 293  

April 449  

Maj 592  

Juni 1337 150 

Juli 2002 200 

Augusti 1532 150 

September 687 50 

Oktober 470  

November 229  

December 153  

Vandrarhemmet gör av med ca nio kubikmeter olja per år. Priset på oljan uppgick under 2011 till 

10,91 SEK per liter. De finns inga uppgifter om hur mycket olja som förbrukas per månad då det 

saknas mätare på oljetanken. Även mätare på varmvattenberedare saknas, varför inte 

förbrukningen av varmvatten kan fås med hjälp av sådan. Vandrarhemmet är inte fullt uppvärmt 

under vintern utan enbart när det kommer gäster. Det har tidigare varit ett problem med att oljan 

tagit slut under vintern och att oljebåten inte kunnat levererat olja då isen redan lagt sig. Därför 

har vandrarhemmet tvingats hålla stängt tidvis vintertid och sänka temperaturen inomhus för att 

oljan ska räcka. Det önskade behovet innebär att huset skall kunna vara uppvärmt året runt 

(Andersson, 2012).  

Förbrukningen av tappvarmvatten på vandrarhemmet följer inte den genomsnittliga 

förbrukningen av varmvatten per person. Användningen av antal liter tappvarmvatten som 

förbrukas per person har fåtts i samråd med Andersson (2012) och kan ses i Tabell 8. Disk- och 

tvättmaskin på vandrarhemmet bidrar inte till tappvarmvattenförbrukningen då vattnets värms 

upp i maskinerna.   

Tabell 8. Andel gäster som använder sig av varmvatten per område, data från Andersson (2012) 

Beräkning av genomsnittlig användning av tappvarmvatten 

Antal dusch/person 1 

Antal disk/person 1/3 

Antal ggr tvätt av händer/person 5 

För dimensionering av det alternativa uppvärmningssystemet krävs data om hur mycket 

tappvarmvatten som maximalt kan förbrukas per dygn. I samråd med vandrarhemsvärden har de 
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antal liter tappvarmvatten som maximalt kan används per dygn approximerats till antalet duschar 

som maximalt kan användas per dygn och kan ses i Tabell 9 (Andersson, 2012). 

Tabell 9. Maximala antalet duschar per dygn under respektive månad, data från Andersson (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det nuvarande elavtalet för vandrarhemmet är Eon (nätavgift) och Telge energi (elleverantör) 

(Andersson, 2012). Telge energi levererar enbart el från vatten och vind vilket därför klassas som 

ren el (Telge energi, 2012a). Ren el definieras som el som bara kommer från förnybara källor 

(Telge energi, 2012b). Mellan åren 2006-2011 har genomsnittliga spotpriset för det rörliga elpriset 

hos Telge energi varierat 45,69-56,97 öre per kilowattimme och ett snittpris på 44,64 öre per 

kilowattimme under den givna perioden (Telge energi, 2012c). Elpriset för vandrarhemmet kan 

ses i Tabell 10. Det totala elpriset, inklusive moms, är ca 105,05 öre per kilowattimme om ett 

snittpris (år 2006-2011) på 44,64 öre per kilowattimme används. I priset ingår inte 

abonnemangsavgiften då den anses konstant oavsett om elförbrukningen minskar eller öka.  

Tabell 10. Nuvarande elpris som vandrarhemmet har, inkl. moms exkl. abonnemangsavgift, data från Andersson (2012) 

 Elpris (öre/kWh) 
Elöverföring 10,40 
Spotpris 44,643 
Extra kostnad på spotpris 0,70 
Energiskatt 28,30 
Totalt inkl. moms (25 %) 105,05 

2.7.5 Miljöpolicy 

”Vår ambition på Finnhamns Vandrarhem är att driva en verksamhet där miljön alltid står i fokus. Detta ser 

vi som en skyldighet, men främst en möjlighet med vårt unika läge med närhet till naturen. Vi ska ständigt arbeta 

med utveckling av vårt miljöinriktade arbete, detta genom information till vår personal men även till våra gäster. 

Finnhamn skall bli en ö där resurshållning, kretsloppstänkande och bärkraftig utveckling är grundläggande 

inslag.” (Finnhamns Arkipelag AB, 2012a). Det är i tydliga ordalag fastställt att verksamheten på 

Finnhamn ska genomsyras av ett miljötänkande. Vandrarhemmet är miljömärkt med den 

internationella märkningen The Green Key. För denna märkning ska ett flertal kriterier uppfyllas, 

rörande bland annat miljöpolicy, information till gäster och minskad miljöpåverkan (The Green 

Key, 2012). 

                                                 
3 Spotprisets kostnad fås från Telge energi (2012c), övriga data från Andersson (2012) 

Dusch/dygn 

Januari 50 
Februari 50 
Mars 50 
April 60 
Maj 60 
Juni 80 
Juli 80 
Augusti 80 
September 80 
Oktober 60 
November 60 
December 50 
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3 Val av nya uppvärmningsalternativ 

Valet av uppvärmningssystem har främst baserats på Skärgårdsstiftelsens önskemål och fakta från 

litteraturstudien, men även synpunkter från vandrarhemsvärden, Skärgårdsstiftelsens tillsynsman 

på Finnhamn samt idéer från sakkunniga personer inom energiområdet har beaktats. Tillsammans 

med Skärgårdsstiftelsen (Alm, 2012) har följande önskemål satts upp: 

 Miljö 

- Lösningen ska vara mer miljövänlig än det nuvarande systemet och bestå av hållbara 

energikällor. 

 Estetik 

- Skärgårdsstiftelsen värnar om att bevara skärgårdsbilden, varför allt för stora ingrepp 

bör undvikas, både vad gäller byggnaden och dess omgivning. 

 Stiftelsen 

- Lösningen får gärna vara sådan att den förstärker bilden av Skärgårdsstiftelsen som en 

miljöengagerad stiftelse. Lösningen får gärna synas ”lagom” mycket. 

 Arbetsinsats 

- Visst dagligt arbete med uppvärmningen är möjligt, även om uppvärmningssystemet 

inte får kräva ständig tillsyn. 

 Ekonomi 

- Lösningen måste inte vara "snabbt" lönsam eftersom extern finansiering kan vara 

möjlig, fokus ligger på ovanstående punkter. Dock bör lösningen vara ekonomiskt 

fördelaktig och iallafall inte innebära merkostnader. 

Utöver detta har också en viktig faktor varit faktumet att huset har ett vattenburet värmesystem. 

Därför nämns enbart vattendistribuerade alternativ nedan. Det bör även understyrkas att då 

vandrarhemmet ligger i ett naturreservat finns restriktiva regler gällande bygglov och hur hav och 

mark ska brukas. Detta innebär att det är begränsat med vad som kan göras på ön och detta 

måste ta hänsyn till i de fall beslut påverkar miljön.  

Rapportförfattarna anser att det nya uppvärmningssystemet till vandrarhemmet bör vara 

solfångare kombinerat med flispanna, motivering kan ses nedan.  

3.1 Solfångare 

Av de alternativ som studeras är solfångare det alternativ som i drift har minst påverkan på 

miljön (se avsnitt 2.4.3 Miljöpåverkan). Då enbart solfångare inte täcker behovet av energi som 

krävs måste dessa kombineras med någon ytterligare energikälla. Skärgårdsstiftelsen och 

rapportförfattarna har från projektets början varit väldigt positiva till solfångare med tanke på 

deras låga miljöpåverkan. En annan fördel med systemet är att när investeringen av solfångare är 

gjord blir energin i princip gratis då ingen köpt energi krävs till systemet. Det innebär ett 

delsystem som blir oberoende av förändringar i energipriser och som inte påverkas av eventuella 

prishöjningar på energimarknaden.  

En nackdel med solfångare är att dessa kan ändra Utsiktens utseende. Under avsnitt 

2.7.2 Naturreservatet Finnhamn beskrivs de regler som Länsstyrelsen satt upp för naturreservatet. 

Dessa regler innefattar bland annat att vandrarhemmets karaktär ska bevaras. Därför bör en 

diskussion med länsstyrelsen äga rum innan investeringsbeslut tas. Takets utseende skulle dock 

antagligen förändras mindre med någon form av solfångare som integreras i taket. Solfångarnas 
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synlighet annars ändå kan skapa ett positivt bidrag i form av marknadsföring för både 

vandrarhemmet och Skärgårdsstiftelsen.  

Utsiktens läge är ej optimalt för solfångare, men flera sakkunniga inom solfångar- och 

energibranschen anser ändå idén klart genomförbar (Båge, 2012; Hot, 2012; Sandberg, 2012). 

Solfångare har därför valts som en komponent i det nya förslaget till uppvärmningssystem. 

Vakuumsolfångare valdes bort bland annat på grund av osäkerheter kring vakuumets kvalité, då 

flera energikonsulter och andra personer kunniga inom området ansett plana solfångare vara mer 

passande för ändamålet (Hot, 2012; Sandberg, 2012; Båge, 2012). Taklutningen på 

vandrarhemmet är till skillnad från husets läge gynnsam. Med en optimal placering av byggnaden 

skulle solfångarna kunna leverera ca 30 % mer energi än med den nuvarande placeringen 

(Sandberg, 2012). Detta samt de höga investeringskostnaderna kan anses vara de största 

nackdelarna med ett solfångarsystem på Utsikten, men dess låga miljöpåverkan och övriga 

nämnda fördelar anses av rapportförfattarna överväga dessa.    

3.2 Oljepanna 

En fortstt användning av den nuvarande oljepannan är inget alternativ, både med tanke på att 

dess stora negativa miljöeffekter och systemets höga driftskostnader. Ett ytterligare problem med 

oljepannan har varit leverans av olja vintertid; vanliga oljebåtar har inte kunnat ta sig ut till 

Finnhamn då isen lagt sig vilket bidragit till att vandrarhemmet tvingats hålla stängt för gäster och 

dra ner på värmen inomhus. Den miljöpåverkan som oljepannan bidrar med går heller ej i linje 

med vare sig vandrarhemmets miljöpolicy eller Skärgårdsstiftelsens mål.  

Om investeringen av ett nytt systemen blir dyrt kan ett alternativ vara att behålla oljepannan och 

börja med att installera solfångare, vilket minskar användningen av oljepannan speciellt 

sommartid då dess verkningsgrad är som lägst. Därefter kan investeringen av ett helt system med 

enbart hållbara energislag ske.  

3.3 Flispanna 

En flispanna anses vara ett bra alternativ då vandrarhemmet i dagsläget har en stor andel 

avverkningsrester som inte utnyttjas. Det vore en miljövinst om dessa rester kunde utnyttjas 

lokalt istället för att transporteras bort eller brännas upp i skogen, vilket är fallet i dagsläget. Kan 

dagens avverkningsrester utnyttjas innebär det att råvaran till förbränningen i princip blir gratis. 

Dock tillkommer en investering i flismaskin och kostnader för arbetskraft. En annan fördel med 

flispannan är att huset fortsätts värmas upp med förbränning. Därmed undviks de eventuella 

problem som kan uppstå om ett hus övergår slutar med uppvärmning genom förbränning, vilket 

beskrivs i avsnitt 2.6 Värmepumpar. 

De nackdelar som finns med systemet är bland annat att det är tidskrävande med avverkning och 

torkning, samt att det behövs ett stort förråd för lagring av flis. Investeringskostnaderna för en 

flispanna kan dock vara höga då de flesta pannor ofta lämpar sig åt större anläggningar. 

Avverkning och bortforsling eller förbränning av avverkningsresterna kommer att ske även om 

Utsikten ej installerar en flispanna, varför en sådan ändå borde ses som ett möjligt och 

miljövänligt förslag. Förutom utsläpp vid flisning och transporter inom ön blir systemet 

koldioxidneutralt, varför flispanna valts som ett alternativt komplement till solfångarna. 
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3.4 Pelletspanna 

Pelletspanna är även det ett bra alternativ för att ersätta oljepannorna då även den ger en låg 

miljöpåverkan. På samma sätt som för flispannan finns fördelen att förbränning fortsätter att ske 

i huset och man undviker de problem som beskrivs i avsnitt 2.6 Värmepumpar. Då oljepannan är 

18 år gammal blir verkningsgraden för pelletsförbränningen lägre om man enbart skulle byta ut 

oljebrännaren mot en brännare för pellets. Beroende på pannans befintliga skick kan eventuellt 

pelletsbrännare räcka för byte av system. Vilken verkningsgrad som fås beror helt på den 

befintliga pannan och dess utformning. En panna som inte är byggd för fastbränsleeldning kan 

vara svår att köra med pellets och erhålla samma effekt som olja (Anuell, 2012). Krävs det att 

både brännare och panna byts ut kommer investeringskostnaden för systemet att öka. 

En investering i pelletspanna kräver också ett pelletsförråd samt regelbunden leverans av pellets. 

Detta kan fortsätta att skapa problem vintertid då isen lagt sig. Ännu en osäkerhetsfaktor är priset 

på pellets, då förbrukningen av biobränslen ökat bidrar det även till högre priser och 

prisutvecklingen för pellets är osäker. Rapportförfattarna har valt att inte gå vidare med 

pelletspannan då fördelarna med flispannan anses större, då vandrarhemmet med flispanna blir 

oberoende av bränsleleveranser. Anses arbetsinsatsen för flispannan för stor kan dock 

pelletspanna vara ett alternativ. Då det finns många likheteter med systemen samt även kostnader 

för systemen kan analysen av flispannan i kombination med solfångare ses som jämförelse för ett 

eventuellt pelletsalternativ.  

3.5 Värmepump 

Fördelen med en värmepump är att det inte kräver lika mycket tillsyn och arbete som till exempel 

en förbränningspanna. Värmepumpar av typerna luft-vatten har valts bort på grund av att dessa 

skulle kunna störa tystnaden som är viktig för vandrarhemmet (Andersson, 2012). Sjövärme har 

en effekt motsvarande bergvärme utan att permanenta intrång i naturen görs, varför detta 

alternativ noga övervägts av rapportförfattarna. Dock krävs utrymme i lugnt vatten där 

kollektorslangen kan läggas ut. Här måste faktorer som hur pass strömt vattnet är samt var det 

går att införa ankringsförbud beaktas. Då Finnhamn är ett välbesökt mål sommartid finns risker 

att båtar ankrar och förstör kollektorslangen. Dessutom är vägen ner till vattnet bergig vilket kan 

skapa stora problem för att förlägga kollektorkabeln, varför sjövärmepump inte bör installeras 

(Wåhlin, 2012). En annan nackdel med sjövärmepump är dess påverkan på naturområdet och där 

bör det uppmärksammas att vandrarhemmet ligger i ett naturreservat, vilket innebär restriktiva 

regler. Rapportförfattarna anser att sjövärme inte är ett lämpligt alternativ för vandrarhemmet, 

såvida de ovan nämnda problemen ej går att lösa, och har därför valts att inte vidare utreda 

alternativet. 

Vad gäller andra värmepumpar kräver ytjordsvärme en stor yta med möjlighet att gräva ner en 

200-600 meter lång kollektorslang på frostfritt djup. Grundvattenvärme och bergvärme kräver ett 

eller flera borrade hål ner i berggrunden (Energimyndigheten, 2010a). Ytjordsvärmepump kräver 

en stor plan yta vilket kan vara svårt att tillgodose på ön. Dessutom är området kring 

vandrarhemmet bergigt vilket kan försvåra installationen av ytjordvärme. På denna grund väljs 

även ytjordvärme bort. Då grundvattnet är en bristvara i skärgårdsmiljön ses risker med att 

använda grundvattenvärmepump då grundvattnet kan beblandas med saltvatten, varför även 

grundvattenvärmepumpen ses som ett ohållbart alternativ. 
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Angående bergvärme så riskerar även denna värmepump att saltvatten ska beblandas med 

grundvattnet, men görs installationen på rätt sätt kan detta undvikas. Då vandrarhemmet ligger i 

ett naturreservat kan dock svårigheter att få tillstånd för borrning från Länsstyrelsen.  

Problemet har diskuterats med handläggare för Österåker kommun och konstaterar att de inte 

upplever några hinder mot bergvärme på Finnhamn och anser att bergvärme kan vara ett 

alternativ för vandrarhemmet om tillstånd erhålls från Länsstyrelsen (Ekstrand, 2012). Dock är 

installationskostnaderna för bergvärme höga vilket kan bidra till att systemet tillsammans med 

solfångarna kan bli för dyrt för Skärgårdstiftelsen.  
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4 Metod  

I detta kapitel beskrivs energiberäkningar för det nuvarande systemet och dimensionering av det 

nya uppvärmningssystemet. Vad gäller byggnadens nuvarande energibehov har flera 

uppskattningar fått göras, då givna data om olje- och värmerelaterad elförbrukning är något 

bristfälliga. I Figur 18 visas översiktligt hur detta kapitel ska besvara de sökta frågorna. 

Dimensioneringen av solfångare samt den komplementerande uppvärmningen och delar av 

beräkningarna kring deras respektive kostnader görs av företag och redovisas först i kapitel 

5 Resultat. 

Effektiv energi till uppvärmning

 Volym olja
 Värmevärde olja
 Oljepannans verkningsgrad

Effektiv energi till tappvarmvatten

 Mängd använt tappvarmvatten
 Genomsnittliga temperaturer
 Vattnets värmekapacitet

Totalt värmerelaterat 
energibehov
(effektiv energi)

Dimensionering av solfångare

 Byggarea
 Mängd energi
 Kostnader

Dimensionering av 
komplementerande uppvärmning

 Dimensionering
 Kostnader

Nuvarande system

 Kostnader
          - Olja 
          - El (= resterande värmerelaterade  energin)
 Miljöpåverkan

 

Figur 18. Flödesschema över tillvägagångssätt 

4.1 Avgränsningar och antaganden 

För att begränsa projektet storlek har ett flertal avgränsningar gjorts. 

 Endast uppvärmning och varmvattenförbrukning i huvudbyggnaden Utsikten 

behandlas 

Vandrarhemmets övriga byggnader behandlas ej. Dock tas hänsyn till att fler än de 

boende i Utsikten använder varmvatten från byggnaden. 

 Ny uppvärmning skall vara vattendistribuerad 

På grund av glest placerade vattenburna radiatorer har dessa kompletterats med eldrivna 

radiatorer. Att byta det nuvarande distributionssystemet mot ett luftdistribuerat 
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värmesystem i form av en luft-luftvärmepump skulle eventuellt kunna lösa detta problem 

men skulle medföra ett flertal problem, till exempel vad gäller störande ljud och husets 

naturliga ventilation, vilket visas i avsnitt 2.6 Värmepumpar. Rapportförfattarna har valt att 

utesluta dessa alternativ då det redan existerar ett vattenburet system. Varken 

rapportförfattarna eller Alm (2012) tror att vandrarhemmets nuvarande rörsystem 

kommer att dras om för att utöka det vattenburna systemet.  

 Elradiatorernas energitillskott bortses från 

Då det saknas data om hur ofta elradiatorerna används har dessa bortsetts från i 

rapporten.  Ingen hänsyn har tagits till dessa i energiberäkningarna. Då elradiatorerna i det 

nuvarande uppvärmningssystemet sitter i rum tillsammans med vattenradiatorer antas 

vattenradiatorerna stå för hela uppvärmningen. 

 Utförlig utvärdering kommer endast att göras på det/de mest lämpliga 

alternativen 

Vad gäller de nya värmesystemsalternativen kommer endast det/de enligt 

projektdeltagarna och Skärgårdsstiftelsen mest lämpade alternativen utvärderas utförligt.  

 Drift av cirkulationspumpar bortses från i beräkningar 

Driftskostnader i form av el- och underhållskostnader för det vattenburna värmesystemet 

och tappvarmvattnets cirkulationspumpar bortses från. Detta medför att driftskostnader 

för solfångare, exklusive underhåll, blir lika med noll. Antagandet kan ändå motiveras 

med att cirkulationspumpar antagligen ej i sammanhanget kräver stora mängder energi, 

samt att denna kostnad blir ungefär densamma i de olika systemen.  

 Driftkostnaderna för underhåll 

För beräkning av kostnader för det nuvarande samt det nya systemet har 

projektdeltagarna valt att beräkna kostnaden med avseende på priset på bränslet samt 

förbrukad mängd bränsle och bortse ifrån alla andra kostnader som exempelvis kan 

uppstå i samband med underhåll och service.  

 All nuvarande uppvärmning av byggnaden sker genom oljeeldning och 

uppvärmning av tappvarmvattnet genom varmvattenberedarna 

Oljepannan står i nuläget för uppvärmning av byggnaden men även för viss uppvärmning 

av tappvarmvatten. Då det finns en osäkerhet i hur stor del av oljan som används till 

uppvärmning av hus respektive tappvarmvatten antas att oljan enbart används till 

uppvärmning och att denna ensam står för all uppvärmning av byggnaden. Det innebär 

att tappvarmvattnet enbart antas värmas upp med direktverkande el i de två eldrivna 

varmvattenberedarna. Det finns även oklarheter i om hur ofta elpatronen på 

varmvattenberedaren från pannan används och därför tas ingen hänsyn till denna i 

beräkningarna.  

 Förluster i rörledning och varmvattenberedare bortses från 

Förluster som uppstår i systemet vid uppvärmning och distribution av tappvarmvatten 

bortses från då de antas vara låga. Distributionsförlusterna kommer dessutom att kvarstå 

även för det nya systemet.  

 Tappvarmvattnet antas värmas exakt till önskad temperatur 

I beräkningar kommer tappvarmvattnet antas värmas till exakt önskad temperatur, det vill 

säga 40 °C respektive 45 °C. I ett verkligt system höjs temperaturen till vanligtvis 55 °C i 

ackumulatortank eller varmvattenberedare. För att sedan få den temperatur som önskas i 

kranarna blandas varmvattnet upp med inkommande kallvatten. Antagandet motiveras 
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med att det teoretiskt sett åtgår lika mycket energi för att värma vatten och sedan späda 

det med kallt vatten till önskad volym och temperatur, som om den önskade volymen 

från början värmts till den önskade temperaturen. Detta gäller enbart då förlusterna som 

uppkommer i systemet bortses från.  

 Oljepannans verkningsgrad 

Då det saknas uppgifter för den befintliga oljepannans verkningsgrad har detta värde 

uppskattats ligga mellan 75 % till 85 %. Uppskattningen har gjorts med hjälp av data från 

litteraturstudien under avsnitt 2.3 Oljepanna. 

 Konstant bränslepris 

För alla beräkningar i modellen antas olika konstanta bränslepris för den tidsperiod som 

undersöks. 

4.2 Modell 

I detta avsnitt redogörs för de modeller som använts för att ta fram Utsiktens energibehov samt 

de olika systemens kostnader och miljöpåverkan. Indata för beräkningarna kan ses i Bilaga B. 

4.2.1 Värmerelaterat energibehov 

Det värmerelaterade energibehovet består av den energi som åtgår för uppvärmning av Utsikten 

och dess tappvarmvatten. Då det saknas data om dessa energibehov har modeller ställts upp, för 

att senare kunna generera siffror att använda vid dimensionering av det nya systemet. 

Uppvärmning 

Energin som krävs för att värma Utsikten ett år kan fås med hjälp av den använda volymen olja 

Volja/år, oljans värmevärde LHVolja och oljepannans verkningsgrad ηop enligt 

 

 / /olja år olja år olja opE V LHV   
 .
 (1) 

 

Energin som används respektive månad beräknas enligt 

 

 / /olja månad olja år uE E f 
 
, (2) 

 

där fu är en faktor som beskriver hur stor del av den årliga energin som används den aktuella 

månaden. Då det nuvarande behovet inte täcker uppvärmningen för hela vintern beräknas ett 

önskat behov för hur mycket energi som krävs för uppvärmningen av huset om huset vore 

uppvärmt året runt. Beräkningarna för det önskade energibehovet görs på liknande sätt som ovan 

men med en önskad mängd olja som förbrukas per år. Den mängden baseras på generella värden 

för hur mycket olja som en genomsnittlig vila byggd under samma tidsperiod förbrukar per 

kvadratmeter och kan ses i 2.1.1 Uppvärmning.  Det önskade mängd olja som krävs per år för att 

hålla huset uppvärmt året runt är 

  

 _ / /  önskad olja år olja kvadrameter olja opE V A LHV      (3) 
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Den energin som används respektive månad beräknas enligt 

 

 _ / _ /önskad olja månad önskad olja år uE E f 
 
, (4) 

 

 

Tappvarmvatten 

Då användningen av tappvarmvatten för en person på vandrarhemmet kan antas skilja sig från 

användningsmönstret för en normalperson har beräkningar gjorts för att uppskatta 

förbrukningen. De tappvarmvattenförbrukande aktiviteterna som tas hänsyn till är dusch, 

tvätning av händer och handdisk i rinnande vatten. Antal liter tappvarmvatten med temperaturen 

40 °C som förbrukas per gästnatt på vandrarhemmet kan beräknas enligt  

 

 
/ ,40 / 45vv gästnatt dusch dusch vv gästnatt handtvättning handtvättningV V f V V f    

,
 (5) 

 

där en gästnatt avser en person som bor ett dygn på vandrarhemmet. Antal liter tappvarmvatten 

med temperaturen 45 °C som förbrukas per gästnatt kan beräknas enligt 

 

 / 45vv gästnatt disk diskV V f 
.
 (6) 

 

Det totala antalet liter 40 °C tappvarmvatten som förbrukas varje månad beräknas enligt 

 

 
/ ,40 / ,40vv månad vv gästnatt gästnatt dusch extraduschV V n V n   

,
 (7) 

 

där nextradusch motsvarar antal duschar från andra användare än boende på Utsikten per månad.  

Totalt antal liter 45 °C varmvatten som förbrukas varje månad beräknas enligt 

 

 / ,45 / ,45vv månad vv gästnatt gästnattV V n 
.
 (8) 

 

Mängden energi som görs av med för att värma upp tappvarmvattnet per månad fås genom 

 

 
6

( )

3,6 10

vb vv p in ut

vv

V c T T
E

     


 .
 (9) 
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Med ekvation (7) i (9) respektive (8) i (9) fås den totala energin per månad för 40 °C respektive 45 

°C till  

 

 
/ ,40 40

/ 40 6

( )

3,6 10

vb vv månad p in

vv månad

V c T T
E

     



 (10) 

respektive 

 
/ 45 45

/ ,45 6

( )

3,6 10

vb vv månad p in

vv månad

V c T T
E

     


 .
 (11) 

 

Den totala energin per månad för systemet kan således beräknas genom summering av ekvation 

(10) och ekvation (11), enligt  

 

 / / ,40 / ,45vv månad vv månad vv månadE E E  . (12) 

 

Den totala energiåtgången per år fås genom att summera ekvation (12) över ett år 

 

 / /vv år vv månadE E  . (13) 

Maximalförbrukning av tappvarmvatten 

Den volym vatten som maximalt görs av för tappvarmvatten med beräknas enligt 

 

 max maxvv duschV V n 
,
 (14) 

 

där nmax är maximala antalet duschar per dygn. Därefter beräknas energimängden för att värma 

vattnet med ekvation (9).   

 

Totala energibehovet 

Den totala förbrukningen av energi för både varmvatten och uppvärmning av huset fås genom 

att dessa summeras 

 / / /tot månad vv månad olja månadE E E  . (15) 

 

4.2.2 Koldioxidutsläpp 

Den totala mängd koldioxid som frigörs vid förbränning varje år beräknas enligt 
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 32/ 2/CO år bränslekgCO m
F F V 

,
 (16) 

 

där parametrarna EkgCO2/m3 och Vbränsle beror på vilket bränsle som används samt vilken volym som 

krävs. Då elen till vandrarhemmet framställs av förnybara energikällor bidrar inte elanvändningen 

till någon miljöpåverkan med avseende på koldioxid. 

4.2.3 Nytt system 

Energi som behöver tillföras det nya systemet med flispannan under ett år beräknas genom 

 

 
/

/

energibehovflis år

tillfördflis år

flis

E
E




 ,
 (17) 

där Energibehov/år är det årliga energibehovet. För att beräkna hur mycket flis som krävs omvandlas flis 

enligt  

 

 
/

/

tillfördflis år

flis år

flis

E
V

LHV


.
 (18) 

 

4.3 Ekonomi 

De ekonomiska effekterna av uppvärmningen och varmvattnet fås med hjälp av el- och oljepris 

Kostnaden per år för oljepannan fås med hjälp av 

 

 / /op år oljaolja m
K K V 3

,
 (19) 

 

där Volja är den mängd olja som förbrukas per år. För varmvattenberedarna beräknas kostnaden 

utifrån elpriset enligt  

 

 / /vvb år el vvb årK K E 
 .
 (20) 

 

För flispannan i det nya systemet blir kostnaden  

 

 / /flis år flis tillfördflis årK K E 
,
 (21) 

 

där Etillfördflis/år är den mängd energi som tillförs till flispannan. 
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4.3.1 Ekonomisk analys  

För att få underlag till de valda uppvärmningsalternativen undersöks dessa ur ett ekonomiskt 

perspektiv. För att analysera investeringen undersöks lönsamheten med två olika 

investeringskalkyler; nuvärdesmetoden och payback-metoden.  

Nuvärdesmetoden 

Nuvärdesmetoden kan användas för att jämföra olika betalningar med varandra. Det innebär att 

jämförelser görs för alla in- och utbetalningar vid nollpunkten, vilket är den tidpunkt då 

investeringen sker. Alla framtida beräkningar räknas då om till ett nuvarande värde. Genom att 

beräkna nuvärdet och inkludera årliga återkommande betalningar kan det årliga 

inbetalningsöverskottet, a, fås. Skillnaden mellan nuvärdet av inbetalningsöverskottet och 

nuvärdet av investeringen, G, kallas kapitalvärde, Kap. En investering ses som lönsam om den har 

ett kapitalvärde som är större än noll (Skärvad & Olsson, 2011). Kan investeringen ha ett 

restvärde, R, räknas även det om till nollpunkten. Enligt Skärvad och Olsson (2011) kan sedan 

kapitalvärdet, nusummefaktorn, nuvärde och inbetalningsöverskott tas fram med ekvation (22)-

(25) nedan. Kapitalvärdet fås enligt  

 

 sf vKap a N R N G    
,
 (22) 

 

där nusummefaktorn Nsf fås från  

 

 
1 (1 ) n

sf

r
N

r

 


  
,  (23) 

 

nuvärdet Nv från  

 

 
1

(1 )
v n

N
r




 (24) 

 

och inbetalningsöverskottet a fås från de årliga in- och utbetalningarna enligt  

 

 å åa I U 
 .  (25)

    

Payback-metoden 

Payback-metoden är en enkel investeringskalkyl som bestämmer hur lång tid det tar att tjäna in 

det investerade beloppet. Metoden jämför grundinvesteringen med det årliga 

inbetalningsöverskottet. Fördelen med payback-metoden är att endast konsekvenserna av 

återbetalningstiden behöver uppskattas och inte kalkylräntan. En nackdel blir istället att metoden 

bortser från fördelar med stora inbetalningar tidigt i avbetalningen då den inte beaktar när 
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inbetalningen sker. En annan nackdel är att metoden inte tar hänsyn till konsekvenser efter 

återbetalningstiden vilket gynnar kortsiktiga investeringar. Exempelvis tar den inte hänsyn till 

eventuella restvärden eller kostnader för avskaffning av systemet. Ju kortare återbetalningstid 

desto bättre är investeringen. Om a är lika stort varje år beräknas återbetalningstiden enligt 

(Skärvald & Olsson, 2011) 

 
G

Å
a

  . (26) 

  

4.3.2 Dimensionering av nya uppvärmningssystem 

Dimensioneringsförslag och prisuppgifter hämtas från tillverkare för respektive produkt. 

Dimensioneringar görs med avseende på de olika energibehoven samt det maximala energibehov 

som kan uppstå under ett dygn respektive månad. Personer från företagen SolTech Energy samt 

Attemptare har tillfrågats om uppgifter om solfångare och Swebo med uppgifter om flispanna 

(Båge, 2012; Enkvist, 2012; Sandberg, 2012) 
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5 Resultat  

Nedan presenteras det nuvarande energibehovet samt det önskade, varefter kostnader för de 

olika systemen presenteras tillsammans med koldioxidutsläpp och förslag på dimensionering av 

det nya uppvärmningssystemet.  

5.1 Värmerelaterat energibehov 

Nedan presenteras resultatet för de värmerelaterade energibehovet som finns på vandrarhemmet. 

I resultatet presenteras både energinbehovet för uppvärmning och tappvarmvatten. Både det 

nuvarande energibehovet presenteras samt det önskade energibehovet som ger uppvärmning året 

runt.  

5.1.1 Nuvarande värmerelaterade energibehov 

Uppvärmning för huset fördelat per månad under ett år kan ses i Tabell 11. Då den erhållna 

verkningsgraden i pannan är osäker har ett intervall valts att studera. Den uppskattade 

verkningsgraden på har antagits variera mellan 75-85 %. Vid beräkning av energin i 

kilowattimmar antas en kubikmeter olja motsvara 9 950 kilowattimmar enligt litteraturstudien 

avsnitt 2.3 Oljepanna.  

Tabell 11. Förbrukad mängd olja för respektive månad samt energi som fås ut med en panna med verkningsgrad på 75 % 
respektive 85 % 

 
 

Förbrukad volym olja (m3) 
 

Erhållen energi (kWh) 

          ηop = 75 %                  ηop = 85 % 

Januari        1,53                  11 475           13 005     
Februari        1,35                  10 125          11 475     

Mars        1,26                    9 450          10 710     

April        0,90                    6 750            7 650     

Maj        0,36                    2 700            3 060     

Juni             0                            0                   0      

Juli             0                             0                  0     

Augusti             0                             0                     0      

September        0,36                    2 700            3 060     

Oktober        0,72                    5 400            6 120     

November        1,08                    8 100            9 180     

December        1,35                  10 125          11 475     

Totalt        9,00                  67 500          76 500     

Vid beräkning av tappvarmvatten har antalet liter varmvatten som förbrukats beräknas. Av det  

40 °C varmvattnet beräknas förbrukningen i genomsnitt vara 65 liter per person och gästnatt. 

Antalet liter varmvatten (45 °C) som i genomsnitt används per person och gästnatt beräknas vara 

16,5 liter. Detta ger att den totala mängden tappvarmvatten som används är 81,5 liter per 

gästnatt. Fördelning av antal liter varmvatten (40 °C och 45 °C) som används per månad av 

vandrarhemmet kan ses i Diagram 6 som även inkluderar de extra duschanvändarna. I Diagram 6 

kan ses att förbrukningen av varmvatten är som störst under sommarhalvåret då gästerna är som 
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flest. Under juli månad som är den månad där förbrukningen är som störst används 170 000 liter 

varmvatten.  

 

 

  Diagram 6. Mängd varmvatten som förbrukas på vandrarhemmet 

Den total energi som går åt för att värma tappvattnet under ett år är 26 000 kilowattimmar. 

Fördelningen av energiförbrukningen under året kan ses i Diagram 7. Ur diagrammet kan utläsas 

att tappvarmvattenbehovet är som störst under juli månad. 
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Diagram 7. Den energi som går åt för uppvärmning av tappvarmvatten 

I Diagram 8 kan förbrukningen av varmvatten och uppvärmning illustreras. Den årliga totala 

förbrukningen av energi bli 93 000 kilowattimmar per år med en årsverkningsgrad på 75 % och 

102 000 kilowattimmar med den årsverkningsgrad på 85 %. Energin för tappvarmvatten står för 

mellan 27-29 % medan uppvärmningsenergin står för 71-73 %. Sommarhalvåret är de månader 

då minst energi går åt eftersom att energin till uppvärmning inte behövs eller är låga. 
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Diagram 8. Energiförbrukning av tappvarmvatten och uppvärmning 

5.1.2 Önskat värmerelaterat energibehov 

Det energibehov till uppvärmning som krävs för att vandrarhemmet ska ha öppet året runt 

presenteras i Tabell 12. Med detta behov skulle pannan behöva ca 13,5 kubikmeter olja per år. 

Det totala energibehovet varierar mellan 99 700 och 113 000 kilowattimmar. Energi per månad 

kan ses i Tabell 12.  
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Det önskade behovet tar enbart energin hänsyn till den extra energi som behövs för att hålla 

huset varmt året runt används och inte att antalet gäster på vandrarhemmet ökar under 

vinterhalvåret. Detta har gjorts då det finns en stor osäkerhet i hur antalet gäster kommer öka 

samt att uppvärmningsbehovet är det behov som kommer att öka mest.  

Tabell 12. Energibehovet om vandrarhemmet hålls uppvärmt året runt 

 
 

Förbrukad olja (m3) 
 

Erhållen energi (kWh) 
         ηop = 75 %      ηop = 85 % 
 

 

Januari                2,27                  16 944             19 203      

Februari                2,00                  14 950             16 944      
Mars                1,87                  13 954             15 814      
April                1,34                    9 967             11 296      
Maj                0,53                    3 987               4 518      
Juni                     -                             -                        -        
Juli                     -                             -                        -        
Augusti                     -                             -                        -        
September                0,53                    3 987               4 518      
Oktober                1,07                    7 974               9 037      
November                1,60                  11 960             13 555      
December                2,00                  14 950             16 944      

Totalt              13,36                  99 669           112 958      

Totalt ger det ett energi behov som variera mellan 125 000 och 138 000 kilowattimmar per år. 

Fördelningen per månad under ett år kan ses i Diagram 9. Energiförbrukningen av 

tappvarmvatten står för 20-22 % av den totala förbrukningen medan energin för uppvärmningen 

står för 78-80 % av energibehovet.  

 

Diagram 9. Det önskade värmerelaterade energibehovet 
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5.1.3 Maximal tappvarmvattenförbrukning 

För dimensionering av det nya systemet har beräkningar av det maximala antalet liter som kan 

förbrukas per dygn på vandrarhemmet beräknats och ses i Tabell 13. Förbrukningen är som 

störst under sommarhalvåret. 

Tabell 13. Maximalt antal liter tappvarmvatten som förbrukas per dygn samt den energi detta motsvarar 

 Tappvarmvatten (l/dygn) Energi (kWh/dygn) 

Januari 3000 115 
Februari 3000 115 
Mars 3000 115 
April 3600 138 
Maj 3600 138 
Juni 4800 184 
Juli 4800 184 
Augusti 4800 184 
September 4800 184 
Oktober 3600 138 
November 3600 138 
December 3000 115 

5.2 Nuvarande system  

Nedan presenteras de årliga kostnader samt årliga koldioxidutsläpp för det nuvarande systemet 

med oljepanna och eldrivna varmvattenberedare. Beräkningar har gjorts för både det nuvarande 

energibehovet samt det önskade energibehovet.  

5.2.1 Kostnader  

För det nuvarande systemet beräknas enbart driftkostnader. Med det nuvarande oljepriset på 

10,91 SEK per liter och nuvarande förbrukning av olja fås den totala kostnaden för uppvärmning 

till 98 000 SEK. Den nuvarande elpriset på 105,5 öre per kilowattimme och nuvarande kostnaden 

för uppvärmning av tappvarmvatten blir ca 29 000 SEK. Den totala kostnaden för 

vandrarhemmet blir därmed 127 000 SEK. För det önskade behovet skulle de kostnader för 

uppvärmning bli 146 000 SEK med nuvarande oljepris vilket skulle ge en totalkostnad för 

uppvärmning och tappvarmvatten på 175 000 SEK. 

5.2.2 Koldioxidutsläpp  

Med den nuvarande förbrukningen av olja på ca 9 kubikmeter år blir utsläppen av koldioxid per 

år 24 ton. Den el som förbrukas bidrar inte till koldioxidutsläpp då elen som köps in producerats 

av förnybara energikällor som vind och vatten.  För det önskade behovet med 13 kubikmeter olja 

skulle koldioxidutsläppen bli 34 ton. 

5.3 Dimensionering av nya uppvärmningssystem 

Nedan presenteras förslag på dimensionering av uppvärmningssystem bestående av solfångare, 

antingen i kombination med flispanna för att fylla det värmerelaterade energibehovet på Utsikten.  
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5.3.1 Dimensionering av solfångare 

Solfångarna har dimensionerats för att fylla en lämplig mängd av energibehovet utan risk för 

överdimensionering. Att dimensioneringen skiljer sig mellan de tillfrågade företagen beror delvis 

på att solfångarna har olika verkningsgrad. Här utmärker sig främst solfångaren från SolTech 

Energy som på grund av en design där solfångarna integreras mer med taket har en lägre 

verkningsgrad. SolTech Energy har också valt att dimensionera för solfångare på bägge sidorna 

av taket, till skillnad från Attemptare.  

Solfångare 1 

SolTech Energy har dimensionerat ett alternativ som täcker bägge sidorna av den övre delen av 

taket. Solfångarna består av plana solfångare men med speciell design som integrerar solfångarna 

med taket med hjälp av takpannor av glas. Energikapaciteten för Solfångare 1 är 350-400 

kilowattimmar per kvadratmeter och år. Solfångarna tar 27-30 % av den nuvarande 

förbrukningen vilket redovisas utförligare i Bilaga C. För det önskade behovet med uppvärmning 

året runt tar solfångarna 20-22 % av det totala behovet. I Tabell 14 kan storleken på solfångarna 

ses samt hur mycket energi som fås ut av dem. Även kostnaderna för att installera systemet kan 

ses i tabellen. Investeringskostnaderna innefattar solfångare, styrsystem, ackumulatortankar. 

Utöver kostnaderna tillkommer även byggställning, frakt och ett flertal övriga kostnader. En mer 

noggrann ekonomisk redovisning kan ses i Bilaga C (Båge, 2012).  

Tabell 14. Information om solfångare 1 samt kostnader för denna 

Solfångare 1 

Area (m2) 96  

Livslängd (år) 40  

Erhållen användbar energi (kWh/år) 28 200  

   

Total investeringskostnad (SEK) 400 000  

Total installationskostnad (SEK) 228 800  

      

Total kostnad inkl. moms 728 800  

Solfångare 2  

Attemptare har dimensionerat tre olika alternativ. Alla alternativen är dimensionerade för att sitta 

på baksidan av huset eftersom att det tar lite mer solstrålning. Solfångarna består av plana 

solfångare av den traditionella typen. Alternativ 1, 2 och 3 tar 13-14 %, 19-21 % respektive 25-27 

% av det nuvarande värmerelaterade behovet.  För det ökade behovet står solfångarna för 9-10 

%, 14-15 % och 18-20 %. I Bilaga C redovisas detta utförligare.  

I Tabell 15 kan data om den area som solfångaren täcker samt hur mycket energi som erhålls från 

respektive solfångare ses. Arean varierar mellan 41-83 kvadratmeter och alla alternativ får därför 

plats på den sida av taket som vetter något mot söder. Kostnaderna för systemen kan ses i Tabell 

15.  I priserna ingår ej kostnader för arbetstid för att montera panelerna på taket, rördragning 

m.m. Transport är heller ej medräknat i priset. I alla alternativ utnyttjas det befintliga tankar som 

del av totala energilagret. Underhållskostnaden för systemet är mycket låga, nästan noll 

(Sandberg, 2012). 

Tabell 15. Information om solfångare 2 samt kostnader för denna 
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Solfångare 2 (Attemptare) 

 Alternativ 1  Alternativ 2 Alternativ 3 

Area (m2) 41  66  83 

Livslängd (år) 20  20  20 

Erhållen användbar energi (kWh/år) 12 900  20 000  25 700 

      

Investeringskostnad (SEK) 264 300  418 263  513 750 

Installationskostnader (SEK) 130 000  160 000  200 000 

           

Total kostnad inkl. moms (SEK) 394 300  578 263  713 750 

5.3.2 Dimensionering av solfångare och flispanna 

För förslag på dimensionering av flispannan har Swebo bidragit med data. Flispannan beräknas 

ha en livlängd på över 40 år och en verkningsgrad på 90 %. Den föreslagna flispannan hare en 

effekt på 60 kilowattimmar (Enkvist, 2012). Investeringskostnader samt installationskostnader för 

flispanna blir ca 281 000 SEK respektive 60 000 SEK. Den totala kostnaden för flisanläggningen 

blir där med 411 700 SEK inklusive moms på 25 %. I priset ingår panna, ackumulatortank, 

brännare m.m. (Enkvist, 2012). I priset ingår inte flisförråd vilket är större kostnad som kan 

tillkomma. En mer detaljerad beskrivning av vad kostnaderna innefattar kan ses i Bilaga E. De 

totala investerings- och installationskostnaderna för solfångarna och flispannan kan ses i Tabell 

16. 

Tabell 16. Kostnader för inköp och installation av flispanna och solfångare 

Totala kostnader för solfångare och flispanna 

Solfångare 1 och flis (SEK) 1 070 000 

Solfångare 2 alt 1 och flis (SEK) 736 000 

Solfångare 2 alt 2 och flis (SEK) 920 000 

Solfångare 2 alt 3 och flis (SEK) 1 055 000 

Den årliga kostnaden för systemet kan ses i Tabell 17. Drivskostnaderna för systemet beräknas 

enbart på kostnaden för bränslepriset och därmed bortses från övriga kostnader så som 

underhåll. I bränslepriset ingår kostnader för flismaskin och bränsle för denna, exakt vad 

bränslepriset innehåller diskuteras i avsnitt 2.5.4 Ekonomi. I bränslepriset för flis ingår inte 

kostnader för det arbete som behövs läggas ner för avverkning och flisning.  

Tabell 17. Driftskostnaderna för det nya systemet 

Driftskostnader för solfångare och flispanna 

 Solfångare 1 Solfångare 2 

  Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 

Kostnad flis (SEK/år) 21 000 25 00 23 000 21 000 

Kostnad solfångare (SEK/år) 0 0 0 0 

Total kostnad (SEK/år) 21 000 25 00 23 000 21 000 

 

Flispannan kommer att står för 70-73 % av det nuvarande energibehovet för vandrarhemmet om 

den dimensioneras med solfångare 1. För det önskade behovet står flispannan för 78-80 % av det 

totala önskade energibehovet om den dimensioneras med solfångare 1. Det skulle krävas mellan 
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81-137 kubikmeter flis med en fukthalt på 35 % för att fylla behovet. Dimensioneras flispannan 

med solfångare 2, alternativ 1, 2 och 3 kommer denna att stå för 86-89 %, 79-81 % respektive 73-

75 % av det nuvarande energibehovet. För det totala önskade energibehovet kommer flispannan 

stå för 90-91 %, 84-86 % respektive 80-82 % för solfångare 2 med alternativ 1, 2 och 3. 

Utförligare resultat om den energi som tillförs presenteras i Bilaga E. 

Lönsamhetsanalys  

Skillnaden mellan den energi som krävs beroende på oljepannas verkningsgrad är liten och därför 

har beräkningarna för lönsamhetsanalysen gjorts med det energibehovs som krävs om oljepannan 

hade verkningsgraden 85 %, vilket i detta fall kan ses som det värsta scenariot. Detta eftersom då 

oljepannan har en lägre verkningsgrad krävs en lägre mängd energi och kostnaden för det nya 

systemet skulle i det fallet bli lägre. Kapitalvärdet har studerats under 33 år och med en 

kalkylränta på 8 % utifrån skärgårdstiftelsens föreskrifter (Alm, 2012).  

 

 

Diagram 10. Nuvärdeanalys för solfångare och flis med nuvarande energibehov 

I Diagram 10 kan lönsamheten för solfångare och flispanna analyseras utifrån kapitalvärdet i 

förhållande till antal år för det nuvarande systemet. Break-even är det år då lönsamhet fås för 

investering. Break-even för systemet nås mellan 12 och 24 år beroende på vilken solfångare som 

väljs. Återbetalningstiden med payback-metoden för solfångare 1 och flispannan är 10 år och för 

solfångare 2 och flispannan blir det 7-10 år. Lönsamheten för solfångare och flispanna kan ses ur 

nuvärdesmetoden kan ses i Diagram 11. Break-even för det önskade behovet nås mellan 8-13 år 

efter investeringen beroende på vilken solfångare som väljs.  
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Diagram 11. Nuvärdesanalys för solfångare och flis med önskat energibehov 

Återbetalningstiden för solfångare och flispannan blir enligt payback-metoden för nuvarande 

behovet varierar mellan 7,9–10,7 år. Återbetalningstiden för solfångare och flispannan för 

önskade energibehovet varierar mellan 5,8–7,9 år. Återbetalningstid för respektive system kan ses 

i Tabell 18. 

Tabell 18. Återbetalningstiden för solfånger och flispanna 

 Nuvarande behov (år) Önskat behov (år) 

Solfångare 1 och flis 10,5 7,9 

Solfångare 2, alt. 1 och flis 7,9 5,8 

Solfångare 2, alt. 2 och flis 9,5 7,0 

Solfångare 2, alt. 3 och flis 10,7 7,8 

Känslighetsanalys  

Systemet är i princip oberoende av priser på energimarknaden om produktion av flis sker på egen 

gård. Vid beräkning av nuvärdesmetoden utgås från de nuvarande priserna, 2011, på olja 

respektive el. Vad priset kommer att vara om tio är svårt att spekulera i dock anses priset på olja 

inte minska utan troligen öka. Därför undersöks nuvärdet om oljepriset skulle öka till 137,63 öre 

per kilowattimme som Energimyndighetes prognos för 2030 ser ut inklusive moms 

(Energimyndigheten, 2011p). Kostnaden för det gamla systemet bli ca 135 000 SEK och enligt 

nuvärdesmetoden skulle lönsamhet då ske efter 7-13 år vilket ses i Diagram 12 och 

återbetalningstiden enligt payback-metoden blir mellan 5,8 - 7,8 år.  
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Diagram 12. Nuvärdesanalys för solfångare och flis med ett oljepris på 137,63 öre per kilowattimme 

Görs jämförelsen med det önskade energibehovet skulle kostnaden för det gamla systemet bli 

212 000 SEK och break-even enligt nuvärdesmetoden skulle nås efter 5-9 år och ses i Diagram 13 

och återbetalningstiden enligt payback-metoden blir 4,6-6,3 år. 

 

Diagram 13. Nuvärdesanalys för solfångare och flis med ett oljepris på 137,63 öre per kilowattimme för det ökade energibehovet 

Även priset på el anses öka de närmaste åren. Enligt energimyndigheten kan elpriset öka till 143,5 

öre per kilowattimme inklusive nätavgift, moms och skatter (Energimyndigheten, 2011p). 

Kostnaden för det gamla systemet blir då 137 000 SEK för nuvarande behovet. Skulle detta ske 

kommer återbetalningstiden bli 7,2-9,6 år och break-even för nuvärdesmetoden skulle nås efter 
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10-18 år. Kostnaden för det gamla systemet med önskade behovet blir 184 000 SEK. 

Återbetalningstiden bli 5,4-7,4 år och break-even för nuvärdesmetoden skulle nås efter 6-11 år. 

Då pannan går att använda både för pellets och flis kan lönsamheten för pellets vara intressant att 

analysera. Om arbetsinstatsen för flisning blir för stor kan överväganden göras om pellets ska 

användas istället. Det nuvarande priset på pellets är 55 öre per kilowattimme 

(Energimyndigheten, 2009a). Enligt payback-metoden ger detta en återbetalningstid på mellan 11-

14 år, om det nuvarande värmerelaterade energibehov avses. Break-even nås enligt 

nuvärdesmetoden efter 17 år för solfångare 2 alternativ 1 och 31 år för solfångare 2 alternativ 2 

medan de övriga systemen inte når break-even inom de 33 år som undersöks och kan ses i 

Diagram 14.  

 

Diagram 14, Nuvärdesanalys för solfångare och pelletspanna med ett pelletspris på 55 öre per kilowattimme 

För det önskade energibehovet skulle återbetalningstiden för payback-metoden variera mellan 

8,3-10,7 år för de olika systemen och break-even skulle nås mellan efter 14-25 år beroende på 

vilket system som används och kan ses i Diagram 15. 
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Diagram 15 Nuvärdesanalys för solfångare och pelletspanna med ett pelletspris på 55 öre per kilowattimme för ett önskat behov 
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uppskattas utifrån de högre siffrorna i ett intervall mellan 10-25 öre per kilowattimme som 

behandlas i avsnitt 2.5.4 Ekonomi. Det exakta priset för en anläggning på Finnhamn kan både vara 

lägre och högre och beroende på detta kan lönsamhetsanalysen påverkas. Skulle flispriset bli 

högre än 25 öre per kilowattimme kommer lönsamheten att bli sämre för det nya systemet medan 

om priset blir lägre kommer lönsamheten att fås snabbare. Då det högre bränslepriset för flis i 

intervallet valts kommer troligen det verkliga priset inte ligga mycket högre än 25 öre per 

kilowattimme. Tiden då lönsamhet nås för systemet kommer därför inte avvika så markant från 

beräknade tider i rapporten.  

Koldioxidutsläpp 

Då flis anses som en förnybar energikälla räknas koldioxid utsläppen som noll. Då den koldioxid 

som frigörs tas upp av träden och inte bidrar till växthuseffekterna. Även solfångare ses som 

koldioxid neutrala vilket gör att systemet blir helt koldioxidneutralt.  
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6 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras det nya alternativet med dess för- och nackdelar, liksom vissa av de 

uppskattningar och avgränsningar som gjorts i rapporten. Även slutsatser och olika 

förbättringsmöjligheter samt idéer till fortsatt arbete kan ses nedan.  

6.1 Utvärdering energibehov samt nuvarande system 

Vid beräkningar kring det nuvarande energibehovet har flera indata uppskattats då information 

om det nuvarande energibehovet saknats. Ett av de större problemen har varit oklarheter kring 

hur det nuvarande systemet fungerar och vilken värmekälla som värmer vad. De uppskattningar 

som gjorts har ansetts nödvändiga med tanke på bristen på indata.  

Med i rapporten använd data använder en gäst 78,5 liter tappvarmvatten per dygn, vilket kan 

jämföras med genomsnittlig förbrukning per svensk på 75-100 liter varmvatten se avsnitt 

2.1.2 Tappvarmvatten. Detta känns rimligt då det antagligen finns skillnader i beteendemönster hos 

vandrarhemsgäster och för en genomsnittlig person. Antagligen använder en gäst på Finnhamn 

något mindre vatten än en medelperson, då dessa antagligen tillbringar mer tid till att uppleva 

skärgårdsmiljön än att diska etcetera. Dessutom använder gästerna gemensamma relativt enkla 

duschar och badrum, vilket kan tänkas minska deras varmvattenförbrukning ytterligare. Utöver 

detta äter även de flesta gäster Utsiktens frukostbuffé, varefter vandrarhemspersonalen diskar all 

disk i en diskmaskin. Detta borde också minska varmvattenbehovet per gäst, eftersom 

diskmaskinen värmer sitt eget vatten och gästerna slipper stå och handdiska på varsitt håll. 

Siffrorna om vattenåtgång per aktivitet (dusch, disk etcetera) kan dock inte heller med säkerhet 

antas vara representativa för Utsiktens gäster men bygger dock på statistik och borde vara en i 

sammanhanget bra approximation. 

Rapportens modell över energibehovet till uppvärmning av byggnaden har utgått från att 

oljepannan står för detta energibehov. Då vandrarhemmet i dagsläget drar ner på värmen under 

vinterhalvåret stämmer inte modellen för fördelningen av uppvärmningsbehovet över året helt. 

Dock saknas data över hur denna värmesänkning ser ut, varför modellen istället skapats genom 

att energin från oljepannan fördelats enligt en schablon. Enligt denna modell är alltså Utsikten 

ständigt uppvärmd men antagligen inte till en tillräckligt hög temperatur. Därför beräknades även 

ett energibehov som utgår från nyckeltal över energin som årligen krävs för att värma varje 

kvadratmeter i äldre byggnad. Här har dock ingen hänsyn tagits till en eventuell ökad 

vattenanvändning, vilket försämrar resultatets användbarhet. Dock är det oklart hur en sådan 

ökning av gäster skulle se ut, varför beräkningarna gjordes på samma fördelning av antalet 

gästnätter som tidigare. En känslighetanalys om hur till exempel vilken mängd varmvatten som 

åtgår vid varje duschtillfälle hade varit relevant att undersöka då de data som använts i rapporten 

ej är framtagna specifikt för Utsiktens gäster. Även de elradiatorer som finns i huset har inte 

tagits med i beräkningarna. Dessutom anses dess bidrag vara litet i förhållande till resterande 

uppvärmning.  

Då energibehovet för uppvärmningen är starkt beroende av utomhustemperaturen kan 

energibehovet variera kraftigt emellan åren. Då beräkningar för uppvärmning både nuvarande 

behov och önskat behov utgått från förbrukningen för ett genomsnittligt år kan extremår innebär 

att energibehovet ökar medan år med mildare vintrar kan innebära att energibehovet blir lägre.   
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6.2 Utvärdering av det nya uppvärmningssystemet 

För samtliga komponenter i de nya uppvärmningsalternativen finns både för- och nackdelar. Det 

kan konstateras att det vad gäller uppvärmningsalternativ är svårt att veta vad som för ett visst fall 

är rätt och vad som är fel. Solfångare var tidigt en given komponent i det nya systemet eftersom 

det, med någon form av passande komplement, uppfyllde alla ställda krav. Byggnadens läge är 

dock ej optimalt för solfångare, varför dessa ej kan fylla en lika stor del av energibehovet som de 

kunnat göra i en mer optimal placering. Kanske blir detta därför en något onödigt hög 

investeringskostnad, vilket drar ut på återbetalningstiden. Faktumet att solfångare i drift är 

lättskötta och i princip utan utsläpp är dock ett viktigt faktum. Då husets karaktär bör bevaras 

kan det finnas en viss fördel med designen hos solfångare 1 då dess design gör solfångarna mer 

integrerade i taket.  

Vad gäller flispanna finns ytterligare fördelar och svårigheter. En flispanna kräver en, i jämförelse 

med de andra alternativen, stor arbetsinsats som kommer skapa kostnader i form av löner. 

Utöver detta kräver systemet förvaringsutrymme och medför som nämnts höga 

investeringskostnader. Dock skapar flispannan ett relativt litet slutet system där ön kan ta upp 

sina egna utsläpp. Den eldning som sker idag kan kännas som ett onödigt slöseri med arbetskraft 

och energi som skulle kunna utnyttjas bättre. På denna grund kan alternativet flispanna anses som 

en bra lösning trots dess nackdelar. Då flispanna passar bättre till större system för ökade behov 

kan det ses som en bra investering för det önskade energibehovet. I avsnitt 2.5.1 Flispanna 

beskrivs systemet att passa bäst till anläggningar med en förbrukning på ca 995 000 

kilowattimmar vilket skulle stämma för det nuvarande systemet med en verkningsgrad nära 75 % 

samt för det önskade behovet. Dock tillförs en del av energin från solfångarna beroende på vilket 

solfångare som önskas att installeras. Anses arbetsinsatsen för flisning för hög kan inköp av flis 

göras. Detta skulle eventuellt ge ett högre pris per kilowattimme. Dessutom innebär det att 

vandrarhemmet blir beroende av regelbundna leveranser vilket som nämnt varit ett problem 

vintertid.  

För det ökade energibehovet kan mängden flis som krävs eventuellt inte uppfyllas då systemen 

överstiger de 120 kubikmeter flis som anges i avsnitt 2.7 Finnhamn och vandrarhemmet Utsikten. Kan 

flismängden som erhålls på ön inte uppfyllas kan flis behövas köpas in och kompletteras med. 

Eventuellt kan man komplettera med vedelning då detta kan kombineras med pannan utan 

omställning av pannan.  

Lönsamheten för alla system som analyserades nås inom återbetalningstiden på 33 år som 

skärgårdstiftelsen har både med nuvärdesmetoden och payback-metoden. Det som når snabbast 

lönsamhet är solfångare 2, alternativ 1 kombinerat med flispanna. Den får snabbast lönsamhet då 

investeringskostnaderna för solfångarna är som lägst där och flispannan har den högsta andelen 

av energimixen. 

6.3 Felkällor 

Det är omöjligt att veta om all data som används i rapporten är korrekt. Trots att många siffror 

och fakta är hämtade från myndigheter som Energimyndigheten och Boverket kan det 

fortfarande förekomma felaktigheter. Även data från företag har använts, vilket kan innebära en 

risk för tendensiös information som framställs på ett sätt som att gynnar det aktuella företaget. 

Utöver ovan nämnda felkällor kan även avrundningar i indata få stora konsekvenser.  
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En av de största riskfaktorerna vad gäller beräkningarna i rapporten är uppskattningarna av 

Utsiktens nuvarande värmerelaterade energibehov. Då data saknades om byggnadens 

elanvändning och den energiförbrukningens fördelning över året fick många uppskattningar 

göras. Dessa bygger från uppskattningar från vandrarhemsvärden och data från vad 

projektförfattarna anser vara relativt trovärdiga källor. Dock används ingen direkt statistik över 

vandrarhemsgästerna och deras beteende. Att skapa sådan statistik skulle minska felmarginalen 

vid beräkning av byggnadens värmerelaterade energibehov.  

De tillfrågade företagen som bidragit med dimensioneringsförslag har i sina beräkningar endast 

utgått från ett av rapportförfattarna framtaget värde och alltså inte något intervall. Detta medför 

att det saknas data som visar hur dimensioneringen ändras med ett ändrat energibehov. Till 

framtida arbeten skulle detta vara fördelaktigt att ta med för att ge en bild av hur stor skillnad i 

dimensioneringen några extra kilowattimmar medför. Dimensioneringar har trots allt ändå skett 

för två olika energibehov, det nuvarande och det önskade, varför viss möjlighet till jämförelse 

ändå finns. 

Kostnaderna för solfångarna och flispanna bör ses som riktlinjer för hur mycket systemet 

kommer att kosta. Då dimensioneringar av solfångare och flispanna gjorts separat kan vissa 

kostnader överlappa, exempelvis har både solfångar- och flispanneföretaget dimensionerat 

systemen för deras egna ackumulatortankar. Ska en riktig dimensionering tas fram kommer det 

inte krävas dubbla ackumulatortankarna. Dessutom tillkommer en hel del andra kostnader som 

exempelvis bortförsel av den gamla oljepannan.  

Att utvärdera olika energibesparande åtgärder är viktigt med tanke på att dessa markant kan ändra 

energibehovet. Med tanke på byggnadens ålder finns det antagligen många möjliga förbättringar 

att göra på byggnadens klimatskal. I Bilaga A beskrivs därför olika energibesparingsåtgärder och 

främst isolering av vinden som uppfattas vara en bra investering för vandrarhemmet enligt 

rapportförfattarna. Därefter kan en mer detaljerad analys göras av byggnadens energibehov. Här 

bör det även tas i beaktande hur energibehovet kan komma att förändras i framtiden, kommer 

verksamheten på vandrarhemmet öka, minska eller stanna på dagens nivå? I rapporten har 

kontakt hållits endast med ett fåtal företag, varför det antagligen blir aktuellt att kontakta fler för 

prisjämförelser om det beslutas att uppvärmningssystemet skall bytas. Även vad gäller det nya 

uppvärmningssystemet kanske fler alternativ kan finnas. I rapporten undersöks endast ett 

alternativ grundligt och det är möjligt att andra alternativ också skulle kunna visa sig lämpliga 

efter en grundligare genomgång.  
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7 Slutsats 

Samtliga punkter i projektets mål och syfte har behandlats i rapporten. Energibehovet kunde inte 

tas fram på det sätt som var tänkt på grund av brist på indata, varför flera av de värden som fås är 

något osäkra. Flera olika förnybara energikällor har utvärderats varefter det valda systemet, 

solfångare i kombination med flispanna, har dimensionerats genom hjälp från olika företag, vilka 

även bidragit med kostnadsuppskattningar. Vad gäller systemens miljöpåverkan konstaterades att 

koldioxidutsläppen från det gamla systemet är 24 ton per år, medan det nya systemet i drift är 

koldioxidneutralt. 

Rapportförfattarna anser att solfångare kombinerat med flispanna som det nya 

uppvärmningssystemet vara applicerbara på Utsikten, förutsatt att det går att hitta lämplig plats 

för förvaring av flis. Det nya systemet skulle bli koldioxidneutral och de direkta 

koldioxidutsläppen som oljan medför skulle förvinna. Den årliga driftskostnaden för det nya 

systemet blir dessutom lägre än för det gamla systemet.  

Som framgår av kapitel 6 Diskussion finns många möjligheter till framtida arbete från denna 

rapport. Nedan nämn några 

 Utvärdera olika energibesparande åtgärder 

 Införskaffa mer exakta data om byggnadens energibehov  

 Jämföra fler alternativ mer grundligt, särskilt berg- och sjövärmepumpar samt 

pelletspanna 

 Kontakta och jämför uppgifter från fler företag 
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I 

 

Bilaga A 

Energibesparande åtgärder  

Det finns flertalet energibesparingsmetoder som kan genomföras på vandrarhemmet. I Tabell A1 

kan ungefärliga kostnader för olika energibesparingsåtgärder ses samt hur lång livlängd åtgärden 

har. Att värmeisolera ger en mycket positiv inverkan på miljön (Anderlind & Stadler, 2004). En 

tilläggsisolering av en vind är ofta enkel om vinden inte är inredd. Tidigare isolering som 

kutterspån, sågspån, torv och liknande kan ligga kvar och den nya isoleringen kan läggas ovanpå 

den gamla. Det finns både isoleringsmattor som rullas ut på golvet eller isolering som sprutas ut 

till rätt tjocklek. Isoleringens tjocklek variera. Finns ingen isolering alls bör 20-22 centimeter 

minerallull eller cellulosafiber läggas ut (Wärme, 1994). För traditionell vind är den optimala 

tjockleken på mineralullen kring 50 centimeter (Anderlind & Stadler, 2004). 

Isolering slits inte och kräver inget underhåll. Livslängden på isolering brukar motsvara 50 år 

vilket skulle motsvarar en tänkt brukstid för byggnaden Men i praktiken är livlängden obegränsad 

(Anderlind & Stadler, 2004). Minerallullsisoleringens positiva miljöeffekter under dess hela 

livscykel överväger med stor marginal de negativa miljöeffekter som fås vid tillverkning och 

rivning (Anderlind & Stadler, 2004).  

Tabell A1. Kostnader för energibesparandeåtgärder samt livlängden på denna 

Olika energibesparande åtgärder samt ungefärliga kostnader och 
livslängd 4 

 
Åtgärd  Kostnad (exkl. moms)  Livslängd 

Klimatskal   

Vägg – isolering 100 mm  1200 kr/m²  40 år 

Vägg – isolering 200 mm  1500 kr/m² + 1000 
kr/fönster  

40 år 

Tak – isolering lösull 300 mm 114 kr/m²  40 år 

Tak – isolering lösull 500 mm 180 kr/m²  40 år 

Fönster/Klimatskal – tätning 1200 kr/m²  40 år 

Fönster – isolerruta  2400 kr/m²  40 år 

Fönster – byte  7000 kr/m²  40 år 

Solavskärmning  1800 kr/m² + 3000 
kr/motor  

40 år 

Värmesystem   

Termostater – byte  18 kr/m²  10 år 

Injustering  18 kr/m²  10 år 

Cirkulationspumpar – byte  6 kr/m²  20 år 

Övrigt   

Belysning – byte till lågenergi 200 kr/m²  20 år 

Belysning – närvarostyrning 10 kr/m²  10 år 

Tappvarmvatten – byte till 
snålspolande 

37.5 kr/m²  20 år 

  

                                                 
4 Data från Boverket (2010) 



II 

 

Bilaga B 

Indata för varmvatten 

Benämning Tecken Enhet Värde Referens 

Specifik värmekapacitet cp (kJ/(Kg°C) 4,18 (Tekniska verket, 2008) 

Faktor dusch fdusch ( - ) 1 (Andersson, 2012) 

Faktor disk fdisk ( - ) 0,33 (Andersson, 2012) 

Faktor handtvätt fhandtvätt ( - ) 5 (Andersson, 2012) 

Elpris per 

kilowattimme 

Kel (öre/kWh) 105,5 (Andersson, 2012) 

Antal gästnätter ngästnätter ( - ) Tabell 7 (Andersson, 2012) 

Antal extra duschar ndusch ( - ) Tabell 7 (Andersson, 2012) 

Maximal förbrukning av 
duschar per dygn 

nvvmax (liter) Tabell 9 (Andersson, 2012) 

Förbrukad volym 
varmvatten per dusch 

Vdusch (liter) Tabell 2 (Tekniska verket, 2006) 
(UNICEF, 2003) 

Förbrukad volym 
varmvatten per 
handdisk 

Vdisk (liter) Tabell 2 (Tekniska verket, 2006) 
(UNICEF, 2003) 

Förbrukad volym 
varmvatten per tvätt av 
händer 

Vhandtvättning (liter) Tabell 2 (Tekniska verket, 2006) 
(UNICEF, 2003) 

Varmvattenberedarnas 

verkningsgrad 

ηvvb ( - ) 100 % se avsnitt  
4.1 Avgränsningar och 
antaganden 

Densitet vatten ρ (kg/m3) 1000 (Tekniska verket, 2008) 

Indata för beräkning av energibehovet för uppvärmning 

Benämning Tecken Enhet Värde Referens 

Faktor olja/månad folja ( - ) Tabell 1 (Andersson, 2012) 

Pris per m3 för eldningsolja Kolja/m^3 (SEK/m3) 10,91 (Andersson, 2012) 

Eldningsoljans värmevärde LHVolja (kWh) 9950 (Energihandboken, 2007) 

Inkommande temperatur Tin (°C) 7 (Tekniska verket, 2008) 

Utgående temperatur  
för dusch och handtvätt 

T40 (°C) 40 (Tekniska verket, 2008) 



III 

 

Indata för beräkning energibehov för flispannan 

Benämning Tecken Enhet Värde Referens 

Värmevärde för flis LHVflis 
(kWh) 900 (Bioenergiportalen, 2010) 

Flis verkningsgrad ηflis (-) 
90 % (Enkvist, 2012) 

Pris flis Kflis/kWh (öre/kWh) 
25 (Danielsson, 2005) 

Energibehov som krävs 
per år för flis 

Eenergibehovflis/år  

 

(kWh/år) 
Tabell G2 
Tabell G3  

  

Indata för beräkning av investeringsanalysen för solfångare och flispanna för önskat behov 
  Solfångare 1 

och flis 
Solfångare 2, alt 1 

och flis  
Solfångare 2, alt 

2 och flis 
Solfångare 2, 

alt 3 och flis 
Grundinvestering (SEK) G 1 140 500 735 660 919 623 105 510 

Årlig inbetalning (SEK) Iå 30 891 35 058 33 086 31 502 

Årlig utbetalning (SEK) Uå 175 000 175 000 175 000 175 000 

Inbetalningsöverskott (SEK) a 144 109 139 942 141 914 143 498 

Övrig indata 

För de ekonomiska modellerna med nuvärdesmetoden används skärgårdsstiftelsens egna 

föreskrifter. Skärgårdsstiftelsen har en avbetalningstid på 33 år och en kalkylränta på 8 % (Alm, 

2012). Restvärdet beräknas vara noll.  

Utgående temperatur  
för disk 

T45 (°C) 45 (Tekniska verket, 2008) 

Nuvarande förbrukad  
volym olja per år 

Volja/år (m3/år) 9 (Andersson, 2012) 

Önskad förbrukad  
volym olja per år 

Volja/kvadratmeter (liter/m2) 21 (Energimyndigheten, 2011b) 

Oljepannans verkningsgrad ηop ( - ) 75-85 % (Svenskt Fastekniskt Center, 1995 ) 
(Lindesbergs kommun, 2012) 

Mängd koldioxid som frigörs 
vid förbränning per 
m3 

 

Vandrarhemmets area 

EkgCO2/m3 

 

 

 

A 

(kg/m3) 
 
 
 
(m2) 

2661 
 
 
 

630 

(Freij et al. 2004) 
 
 
 
(Andersson, 2012) 

Indata för beräkning av investeringsanalysen för solfångare och flispanna för nuvarande behov 

  Solfångare 1 
och flispanna 

Solfångare 2 
(alt. 1) och 

flispanna  

Solfångare 2 
(alt. 2) och 

flispanna 

Solfångare 2 
(alt. 3) och 

flispanna 

Grundinvestering (SEK) G 1 140 500 735 660 919 623 105 510 

Årlig inbetalning (SEK) Iå 20760 24 927 22 954 21 371 

Årlig utbetalning (SEK) Uå 127 000 127 000 127 000 127 000 

Inbetalningsöverskott 
(SEK) 

a 108 703 102 073 104 046 105 629 



IV 

 

Bilaga C 

Dimensionering av solfångare 1  

Dimensioneringar och priser för solfångare 1 har erhållit från SolTech Energy. Solfångarna täcker 

96 kvadratmeter av taket. Energin som fås ut av solfångarna är 27 900 kilowattimmar, 

fördelningen över året kan ses i Diagram C1 och livslängden beräknas vara 20 år.  

 

Diagram C1. Energibehovet, den solenergi som fås ut samt den tillskottsenergin för alternativ 1(Båge, 2012) 

Solfångare 1 täcker 27-30 % av det nuvarande energibehovet för huset. Den täcker större delen 

av energi som behövs under sommarmånaderna. Det behöver tillkomma 65 000-74 000 

kilowattimmar energi från en annan värmekälla. Solfångarna har placerats på båda sidorna av den 

övre delen av taket i båda alternativen för att täcka både förmiddagssolen och eftermiddagssolen. 

I Tabell C1 kan kostnaden för solfångarna ses.  

Tabell C1. Kostnader för solfångare 1 (Båge, 2012) 

Investeringskostnader  

Pris sofångare/area 2500   

Total pris solfångare 240000   

Styrning 60 000   

Antal ackumulatortank 4   

Pris/tank 25000   

Total kostnad tankar 100000   

Total investeringskostnad 400 000   

    

Takenhet 28800   

Tank 200000   

Total installationskostnad 228800   

Total kostnad inkl. moms 786 0000   

Medelvärde över energibehov per månad (kWh/månad) 



V 

 

Bilaga D 

Dimensioner av solfångare 2  

Dimensionering av solfångare 2 har gjorts av Attemptare. Tre olika alternativen har 

dimensioneras och alla får plats på ena sidan av takets övre del. I alla alternativ utnyttjas det 

befintliga tankar som del av totala energilager. I annat fall är det bara att komplettera alla tre 

förslagen med 1 eller två extra tankar (Sandberg, 2012). Kostnader för de olika alternativen kan 

ses i Tabell D1. 

I priserna ingår inte kostnader för arbetstid för att montera panelerna på taket eller rördragning. 

Transport till Finnhamn är ej medräknat i priset. Underhållskostnaden är mycket låg nästan noll. 

Priserna är inklusive moms (Sandberg, 2012).  

Tabell D1. Investeringskostnader för solfångare 2(Sandberg, 2012) 

 

 

Ant Produkt Produktbeskrivning

Pris ink 

moms

Alternativ 1

1 Favorit MAX 18 Fastighetssystem 41 kvm, 17200 kWh/år 120 000 kr

2 Monteringssats tegel 9 Ovanpåliggande montage för Favorit Max 30 000 kr

1 Solex HF2 Solkretsarmatur med vvx o Deltasol E < 40 kmv solfångare 23 750 kr

15 Kopparrör 35 mm Koppar rör 35 mm 5 m längder 
38 Armaflex 13 mm (35mm) Isolering 13 mm till 35 mm koppar rör

6 Temperaturgivare FKP 6 Givare för tank och paneler

10 Rörkopplingar Diverse kopplingar för rörkoplingar  

10 Tyfocore LS 10 L Värmebärare 46 800 kr

2 Acktank 750-2 rund Rund slavtank 750 l med 2 varmvatten slingor 43 750 kr

Summa 264 300 kr

Alternativ 2

1 Favorit MAX 28 Fastighetssystem 66 kvm, 26600 kWh/år 181 250 kr

2 Monteringssats tegel 9 Ovanpåliggande montage för Favorit Max 30 000 kr

1 Monteringssats tegel 10 Ovanpåliggande montage för Favorit Max 16 500 kr
1 Solex MAX Solkretsarmatur med vvx o DeltaSol E, <75 m2 solfångare 41 250 kr

9 Temperaturgivare FKP 6 Givare för tank och paneler

19 Kopparrör 35 mm Koppar rör 35 mm 5 m längder 

52 Armaflex 13 mm (35mm) Isolering 13 mm till 35 mm koppar rör

15 Rörkopplingar Diverse kopplingar för rörkoplingar  

15 Tyfocore LS 10 L Värmebärare 61 763 kr

4 Acktank 750-2 rund Rund slavtank 750 l med 2 varmvatten slingor 87 500 kr

Summa 418 263 kr

Alternativ 3

1 Favortit MAX 36 Fastighetssystem 83 kvm, 34350 kWh/år 215 000 kr

4 Monteringssats tegel 9 Ovanpåliggande montage för Favorit Max 60 000 kr
1 Solex MAX Solkretsarmatur med vvx o DeltaSol E, <75 m2 solfångare 41 250 kr

12 Temperaturgivare FKP 6 Givare för tank och paneler

28 Kopparrör 35 mm Koppar rör 35 mm 5 m längder 

70 Armaflex 13 mm (35mm) Isolering 13 mm till 35 mm koppar rör

20 Rörkopplingar Diverse kopplingar för rörkoplingar

20 Tyfocore LS 10 L Värmebärare 88 125 kr

5 Acktank 750-2 rund Rund slavtank 750 l med 2 varmvatten slingor 109 375 kr

Summa 513 750 kr

1 Solfångare Favorit MAX Favori Max, aperturyta 2,3 kvm   955 kWh/år. 5 500 kr

1 Acktank 750-2 rund Rund slavtank 750 l med 2 varmvatten slingor 21 875 kr
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Bilaga E 

Dimensioner av flispanna och solfångare 

Dimensionering av flispannan har gjorts av Swebo. Flispannan har dimensionerat efter den energi 

som krävs för att uppvärmning och tappvarmvatten av huset. Den totala kostnaden inklusive 

moms blir ca 412 000 SEK. I detta ingår förutom pannan och dess delsystem även ett flertal 

tillbehör såsom expansionskärl och ackumulatortank, cirkulationspump, skorsten, uppstartning, 

kort utbildning om pannan samt frakt (oklart om hänsyn tagits till Utsiktens läge vad gäller frakt). 

I priset ingår alltså inte utrustning för tillvekning och hantering av flis. Den aktuella pannan har 

en given effekt på 60 kilowatt kan även användas till pellets eller ved utan omställning (Enkvist, 

2012). 

I Tabell E1-E3 nedan är kostnader givna inklusive moms. I Tabell E1 visas dimensionering av 

det nya uppvärmningssystemet samt hur den mängd energi som solfångångarna behöver leverera 

beror på vilken verkningsgrad på oljepannan (från det gamla uppvärmningssystemet) som antas. 

Även mängden flis den resterande energin motsvarar redovisas. 

Tabell E1. Mängd energi från solfångarna samt mängden flis som krävs för flispanna i kombination med solfångare 1 respektive 
solfångare 2, med hänsyn tagen till flispannans verkningsgrad och flisets värmevärde 

Flispanna och solfångare 1 

 Erhållen energi för flis (kWh/år) Mängd flis (m3) 

 
 

ηop = 75 % ηop = 85 %  

Nuvarande system 65 870 74 736 81 92 

Önskat system 98 052 111 208 121 137 

Flispanna och solfångare 2 

 Erhållen energi för flis(kWh/år) Mängd flis (m3) 

 
Nuvarande system 

ηop = 75 % ηop = 85 %   

Alternativ 1 80 870 89 736 100 111 

Alternativ 2 73 770 82 636 91 102 

Alternativ 3 68 070 76 936 84 95 

Önskat system     

Alternativ 1 113 052 126 208 140 156 

Alternativ 2 105 952 119 108 131 147 

Alternativ 3 100 252 113 408 124 140 

I Tabell E2 nedan redovisas driftskostnader för ett värmesystem bestående av flispanna och 

solfångare 1, både med avseende på det gamla och det önskade energibehovet. Energibehoven 

varierar som nämnt även beroende på vilken verkningsgrad den gamla oljepannan antas ha, vilket 

även syns i Tabell E1 och Tabell E3. 
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Tabell E2. Driftskostnader för flispanna med solfångare 1  

Flispanna med solfångare 1 för  
nuvarande energibehov 

 ηop = 75 % ηop = 85 % 

Bränslepris (öre/kWh) 25 25 

Energi som krävs 
(kWh) 

65 870 74 736 

Energi som tillförs 
(kWh) 

73 189 83 040 

Driftskostnad 
(SEK/år) 

18 297 20 760 

Flispanna med solfångare 1 för  
önskat energibehov 

 ηop = 75 % ηop = 85 % 

Bränslepris (öre/kWh) 25 25 

Energi som krävs 
(kWh) 

98 052 111 208 

Energi som tillförs 
(kWh) 

108 947 123 565 

Driftskostnad 
(SEK/år) 

27 237 30 891 

Motsvarande kostnader för ett värmesystem bestående av flispanna och solfångare 2 
visas i Tabell E3 nedan. 

Tabell E3. Driftskostnader för flispanna med solfångare 2  

Flispanna med solfångare 2 för nuvarande energibehov 

 ηop = 75 %      ηop = 85 % 

 Alt.1 Alt.2 Alt.3 Alt.1 Alt.2 Alt.3 

Bränslepris (öre/kWh) 25 25 25 25 25 25 

Energi som krävs (kWh) 80 870 73 770 68 070 89 736 82 636 76 936 

Energi som tillförs (kWh) 89 856 81 967 75 634 99 707 91 818 85 484 

Driftskostnad (SEK/år) 22 464 20 492 18 908 24 927 22 954 21 371 

Flispanna med solfångare 2 för önskat energibehov 

 ηop = 75 % ηop = 85 % 

 Alt.1 Alt.2 Alt.3 Alt.1 Alt.2 Alt.3 

Bränslepris (öre/kWh) 25 25 25 25 25 25 

Energi som krävs (kWh) 113 520 105 952 100 252 126 208 119 108 113 708 

Energi som tillförs (kWh) 125 613 132 343 111 391 140 231 132 343 126 009 

Driftskostnad (SEK/år) 31 403 33 086 27 848 35 058 33 086 31 502 

 

  


