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Sammanfattning 
 

Syftet med det här examensarbetet är att undersöka möjligheterna för solvärme med 

värmelager till ett nyproducerat bostadsområde med redan låg energiförbrukning. Tilldelade 

från HFAB fick vi Kvarteret Jordmånen som färdigställdes 2015 och består av 4 

lägenhetshus, som i nuläget är kopplade till fjärrvärmenätet och fyller med det sitt årliga 

värmebehov på 669 MWh/år.  

 

Genom en litteraturstudie har fakta kring solvärme och lagring av värme undersökts. 

Mätningar av tak-area har gjorts på ett verkligt objekt tilldelat av HFAB, utifrån ett 

hypotetiskt scenario att byggnaden ej är byggd men med verkliga värden. En disponibel 

solfångar-area har beräknats utifrån mått på solfångare från ASV Solar, samt möjlig 

solfångarproduktion med hjälp av programmet PVGIS. Ekonomiska beräkningar har 

genomförts med två olika metoder, Pay-off samt nuvärde.   

 

En solfångaranläggning på 932 m2, i anslutning till ett borrhålslager med en verkningsgrad på 

65 %, skulle kunna täcka hela områdets värmebehov från april till september och utöver det 

ge ett energitillskott till resterande månader. Återbetalningstiden för anläggningen varierar 

från 9 till 14 år och nuvärdet varierar mellan – 1 027 281 kr och – 22 343 kr, med bäst 

resultat i de scenarion där solfångarna är takintegrerade eftersom en materialbesparing görs.  

 

Slutsatsen är att solvärme med värmelagring inte är en lönsam investering när inte all 

lagringskapacitet kan användas. Då vissa parametrar saknas är det något som är värt att 

undersöka mer ingående vid nyproduktion för att få ett mer korrekt resultat.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 
 

The purpose of this thesis is to examine the possibilities to incorporate solar heat and thermal 

energy storage to a newly produced apartment block with a low energy use. From HFAB we 

were given the block “Jordmånen” in Halmstad. “Jordmånen” that was complete in 2015, 

consists of 4 apartment buildings and fills its need of 669 MWh of thermal energy with 

district heating. 

 

The thesis describes a theoretical study about solar heat and thermal energy storage. To 

establish a usable area for the solar panels, measurements of an actual building have been 

made, given to us by HFAB. We use actual data from the Buildings but with the assumption 

that the buildings aren’t built. Solar panels from ASV Solar are used in the measurements, 

and possible energy production has been calculated with the program PVGIS. The economic 

calculations are based on two methods, Pay-off and value approach.  

 

“Jordmånen” would be able to cover its heating needs from April to September and provide 

an addition of thermal energy for the remaining months, with 932 m2 of solar panels 

connected to a borehole thermal energy storage (BTES) with a degree of efficiency of 65 %. 

The payoff time for this system varies between 9 to 14 years, and the present worth varies 

between -300 000 kr and 600 000 kr, with the best outcome in a scenario with roof integrated 

solar collectors because of the savings of expensive roof material.  

 

The conclusion is that solar heat combined with heat storage is not a profitable investment 

when not using the full capacity of the thermal heat storage. Although some parameters are 

missing to establish the real profit we advise to do a more in-depth investigation to get a more 

accurate outcome.  
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1 INTRODUKTION. 

I det här kapitlet beskrivs bakgrund, syfte, avgränsningar och metod för det utförda 

examensarbetet.  

1.1 Bakgrund 

I bostäder står uppvärmningen för den största delen av förbrukad energi. För att kunna uppnå 

de miljökvalitetsmål som riksdagen har satt upp till 2020 och 2050 krävs en förändring i 

samhället, framförallt energiförbrukningen i bostäder. Energimyndigheten ansvarar för att se 

till att Sverige uppnår de miljökvalitetsmål som riksdagen satt upp. Det kräver en integrering 

av alla förnybara energikällor för att uppnå de målen.  

I större städer i Sverige är det vanligt med fjärrvärme vid uppvärmning inom stadsgränserna, 

där fjärrvärmebolagen har monopol på värmenätet. För att fjärrvärme ska kunna ge ett bra 

pris och ett bra flöde krävs stora nät med många kunder, vilket gör det billigt för kunderna att 

använda sig av fjärrvärme när monopol råder så länge monopolet inte missbrukas. Dock är 

det intressant att fråga sig om monopol är den bästa lösningen för samhället, då det begränsar 

vissa marknader. Ett kollektivt värmesystem innebär även att fler individer drabbas om 

problem uppstår på nätet. För att få en bra ekonomisk tillväxt samt förhindra begränsningar i 

arbetet mot en bättre miljö är det intressant att titta på hur monopolet kan utmanas och öppna 

upp marknaden för att kombinera uppvärmningssystemen i städerna.  

Med hjälp från Högskolan i Halmstad fick vi kontakt med ASV Solar AS och Flemming 

Wagner som är ordförande på företaget. ASV Solar AS är ett norskt företag som jobbar med 

att producera och projektera solfångaranläggningar samt till viss mån värmelagringssystem. 

Efter ett första möte med Flemming bifogades en lång lista på potentiella områden för ett 

examensarbete. Hos företagets intresse låg bland annat att hitta nya marknader för solfångare, 

samt göra en djupare undersökning kring ekonomin i kombisystem. Med återkoppling till 

problematiken kring energiförbrukningen i bostäder känns det mest intressant samt relevant 

att undersöka hur det går att lagra energi. 

1.2 Problemformulering 

Solen är en outnyttjad källa för uppvärmning av bostäder. Ett problem är att solinstrålningen i 

Sverige under vinterhalvåret inte är tillräckligt hög, vilket är då byggnaderna behöver värmen 

som mest. För att lösa det problemet krävs ett värmelagringssystem för att möjliggöra en 

försörjning av värme året runt. En annan lösning är att integrera solvärme med alternativ 

uppvärmning och skapa ett så kallat kombisystem. Ett av hindren vid uppförande av ett 

värmelagringssytem är att det i de flesta fall är väldigt höga kostnader med lång 

återbetalningstid.  

 

1.3 Frågeställningar 

✓ Går det att använda solvärme med långtidslagring? 

✓ Är det ekonomiskt lönsamt att använda solvärme i kombination med fjärrvärme vid 

nyproduktion av flerbostadshus? 
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Som startpunkt för att kunna besvara dessa frågor, formulerades några delfrågor. 

 

✓ Hur ser dagens energianvändning/energibehov ut i befintlig byggnad? 

✓ Vilken potential för solenergi finns det i området? 

✓ Vad finns det för lagringsmöjligheter i området?  

1.5 Syfte 

Det huvudsakliga syftet med projektet är att hitta en ny väg för lönsamhet inom solvärme. 

Rapporten kommer att utforska olika tekniker inom solvärme och värmelagring.  

1.6 Avgränsning 

I den här rapporten har vi avgränsat oss till att enbart undersöka solvärme och lagring i 

kombination med fjärrvärme. Vi har även avgränsat oss från att räkna med trycksatta- eller 

icke trycksatta system, rördimensioner, kostnader eller tryckberäkningar från solfångarna ner 

till lager och fjärrvärmeväxlare. Vi har även avgränsat oss från att studera hur man koppla 

ihop solvärmesystemet med fjärrvärmesystem. Avgränsningen täcker även enbart 

säsongslagring och inte korttidslagring.    

1.7 Metod 

Rapporten inleder med en grundläggande litteraturstudie för att redogöra för hur solvärme 

och värmelagring fungerar. Utifrån den informationen har slutsatser dragits och resultat 

baserats. Litteraturstudien baseras på artiklar hämtade från nätet samt facklitteratur. En del av 

den litteraturen som har utforskats under arbetets gång är ”Investeringsbedömning”, 

”Företagsekonomi” samt ”Solenergi”.  

För att få en förståelse för hur värmelagring fungerar har studerande av liknande projekt 

gjorts. 

Val av objekt att undersöka baserades på frågeställningen om lönsamhet vid nyproduktion, då 

ett så nytt objekt som möjligt hade gett det mest trovärdiga resultatet. Där kontaktade vi 

HFAB och tilldelades Kv Jordmånen som färdigställdes 2015. Området består av fyra hus 

med sammanlagt 154 lägenheter, där värmeförbrukningen redan är snål då området byggts så 

energieffektivt som möjligt.  

Val av solfångare baserades på det redan initierade samarbetet med ASV Solar AS där storlek 

samt priser som används i kalkyleringar är från deras solfångare. Dock har jämförelser med 

andra varumärken illustrerats i arbetet.  

Vid bestämmande av disponibel solfångararea har konstruktionsritningar från Serneke 

studerats för att kunna mäta upp de ytor där placering av solfångare är möjlig.  

För att på ett överskådligt och tydligt sätt kunna redovisa beräkningar över energiproduktion 

samt ekonomi har vi valt att använda oss av tabeller samt diagram som baseras på Excel-ark 

med mer detaljerade uträkningar.  

I den ekonomiska delen av rapporten redovisas två olika metoder, Pay-off metoden samt 

Nuvärdesmetoden, för att kunna få en jämförelse om lönsamheten är densamma med båda 

metoderna. Två scenarion målas upp där det första scenariot undersöker de ekonomiska 
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kostnaderna för endast solvärmen och solvärmesystemet med varje metod och i scenario två 

undersöks de ekonomiska kostnaderna för solvärmesystemet kombinerat med lagring för att 

få den totala lönsamheten. 

 

3 LITTERATURSTUDIE 

3.1 Solenergi 

Solen är vår närmsta stjärna, som på grund av en konstant kärnreaktion avger energi i form av 

strålning. Den strålningen innehåller olika våglängder där den infraröda våglängden 

innehåller störst mängd energi. Den totala utstrålningseffekten från solen är 3,8 x 1026 W och 

av den mängd träffar ungefär 170 x 1012 W jorden. Den medeleffekt som träffar atmosfären 

på en vinkelrät yta mot solen är 1373 W/m2, dock är det maximalt cirka 1000 W/m2 vi kan 

nyttiggöra oss. Eftersom infallsvinkeln är mindre och avståndet är kortare, kan områden vid 

ekvatorn ta in större mängd energi än sydliga och nordliga breddgrader. I Sverige är 

medelinstrålningen mot en horisontell yta 1000 kWh/m2 och år. (Andrén, 2015) 

Solceller omvandlar solstrålningens energi till el, medan solfångare omvandlar den till värme 

med hjälp av en absorbator. Värmen lagras i en vätska eller gas som transporteras till en 

ackumulatortank där vattnet förs in i ett uppvärmningssystem direkt eller via en 

värmeväxlare. (Vattenfall, 2016) 

Solinstrålning som träffar jorden utan hinder benämns direkt instrålning, medan 

solinstrålning som bromsas av partiklar och moln benämns diffus instrålning. I figur 1 

illustreras händelseförloppet för solens instrålning. I Sverige är ungefär 45 - 60% av 

instrålningen diffus, dock innehåller även diffus instrålning energi. Därför är det viktigt att ta 

hänsyn till vid valet av solfångare. (S-solar, 2010) 

 
Figur 1: Solinstrålningen träffar jordens atmosfär med effekten 1373 W/m2. Hur stor effekten sedan blir när 

strålningen träffar ytan beror av vinkeln mellan jordytan och solen, andra faktorer som kan reflektera eller 

absorbera solinstrålningen, samt diffus och direkt instrålning (S-Solar, 2010). 
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3.1.1 Solvärmens användningsområden 

Det finns många användningsområden för solvärme, bland annat för privat bruk i villor och 

flerbostadshus men även utomhusbassänger, campingplatser, idrottsanläggningar och skolor. 

Den kraftigaste expansionen för solvärme skedde mellan åren 2000 och 2006 inom 

småhusmarknaden då det ökade med 250 procent. Efter att solvärmestödet drogs in 2011 har 

marknaden dock minskat, speciellt för småhus. I småhus och flerbostadshus fungerar det 

oftast bäst med kombisystem där solvärmen kompletterar ett redan befintligt värmesystem 

såsom värmepump eller pelletspanna kopplade till samma ackumulatortank. I flerbostadshus 

börjar det även bli vanligt att koppla in solvärmekretsen i fjärrvärmekretsen, vilket är något 

som undersöks i den här rapporten. (Andrén, 2015) 

I den här rapporten studeras ett bostadsområde i Halmstad kommun benämnt Kv Jordmånen, 

vilket förklaras mer ingående i avsnitt 3.5 Om Kv Jordmånen.   

3.2 Teknik 

I det här avsnittet redovisas tekniker inom solvärme och värmelagring. 

3.2.1 Solfångare 

3.2.1.1 Plana solfångare 

En plan solfångare består av en ram, täckglas, absorbator, isolering och diffusionsspärr, som 

illustreras i figur 2. Ramen fyller en bärande funktion vid till exempel fristående montering. 

Täckglaset är oftast härdat glas men kan även vara i någon typ av plastmaterial. En plan 

solfångare har alltid en baksideplåt, varpå isoleringen placeras, därefter diffusionsspärren, 

absorbatorn och sist täckglaset.  

Att integrera solfångare i taket ger ekonomiska fördelar vid nybyggnation, då solfångaren 

ersätter byggnadsmaterial. En utveckling som sker nu är konstruktion av osynliga ramar, för 

att lättare integrera solfångare i till exempel balkongräcken och glasfasader. (Andrén, 2015) 

 

Figur 2: Plan solfångare (Andrén, 2015). 
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3.2.1.2 Vakuumrörsolfångare 

Vakuumrörsolfångare finns i två olika varianter: u-rörkonstruktion samt så kallad heat-

pipekonstruktion, enligt illustration i figur 3. Tekniken bygger på att en absorbator placeras i 

ett glasrör innehållande vakuum (Andrén, 2015). Mediet inuti glasröret värms upp med hjälp 

av solens strålning.  

Heat - pipekonstruktionen består normalt av kopparrör med ett undertryck för att sänka 

kokpunkten. När mediet värms upp i glasröret förångas det och stiger i rörets topp där det 

värmeväxlas genom kondensering mot solkretsens värmebärare. Den processen är 

självcirkulerande så länge solen värmer upp mediet till förångningspunkt (Andrén et al., 

2012), och vakuumrören har en minsta vinkel på 15 grader från horisontalplanet (Andrén, 

2015).  

I u-rörkonstruktionen är det solkretsens värmebärare som cirkulerar genom vakuumröret. U-

rörsolfångare består nästan utslutande av dubbelglas. Vanligtvis sitter rörets absorbator på 

utsidan av det innersta glasröret och har ett selektivt ytskikt. Eftersom absorbatorn får en 

cirkulär yta påverkas verkningsgraden till lika stor del som en plan solfångare vid förändring 

av solens väderstreck.  

 

 

Figur 3: U-rör och Heat-pipe (Andrén, 2015). 
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3.2.1.4 Verkningsgrad 

Verkningsgraden beskriver förhållandet mellan nyttiggjord och tillförd energi i ett system 

eller en process. I en omvandlingsprocess sker alltid förluster, vilket reducerar 

verkningsgraden. Hos solfångare jämförs skillnaden mellan energiinnehållet i strålningen och 

energiinnehållet i varmvattnet som solfångaren producerar. Hur verkningsgraden varierar 

med övertemperaturen går att utläsa från figur 5. Effekten uttrycks i kW och energiinnehållet 

i kWh per m2 och år. 

 
Figur 4: Verkningsgradskurva för en enkelglasad, plan solfångare som varierar med övertemperaturen (Andrén, 

2015). Övertemperatur, skillnad mellan solfångarens arbetstemperatur och uteluftstemperatur. 

Hos plana solfångare släpper glaset igenom 90 - 93 % av ljuset, och absorbatorn tar upp lite 

mer än 90 %, enligt figur 4. Värmeförluster sker i form av strålning och konvektion så snart 

arbetstemperaturen överskrider uteluftens temperatur. Temperaturskillnaden mellan 

arbetstemperaturen och uteluften är således avgörande för verkningsgraden.  

En annan avgörande faktor för värmeutbytet är vinkel och väderstreck vid montering av 

solfångare. För bra värmeutbyte rekommenderas en monteringsvinkel på 25 - 65o i rakt 

söderläge. Eftersträvas högre värmeproduktion under sommaren bör vinkeln minskas, 

respektive ökas för högre utbyte under vår och höst. För plana solfångare gäller även att 

vertikal placering ger ett bättre utbyte under vår och höst än horisontal placering. (Andrén, 

2015)  
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Figur 5: Energiflöde och värmeförluster i en plan solfångare illustrerat i ett tvärsnitt samt från sidan (Andrén, 

2015). 

3.2.3 Lagring  

Termisk energi, det vill säga värme eller kyla, kan lagras över tid med olika lagringstekniker. 

Vid användning av energilager kan det leda till en ökad tillgänglighet av förnybar energi och 

en effektivare användning av energin. (Heier, 2013) Syftet med energilagret är att lagra 

värme från tillfället det omvandlas till det tillfälle den ska användas och eftersom solfångare 

inte går att stänga av är det direkt nödvändigt med ett lager för att nyttja all energi som 

utvinns. Dessutom måste någon form av värmelager finnas för att solvärmen ska kunna 

kombineras med andra energikällor. Ett säsongslager för solvärme innebär att värmen lagras 

från sommaren då solfångarna omvandlar mest energi och värmebehovet är lågt, till vintern 

då värmebehovet är som högst. Med ett säsongslager är det möjligt att täcka upp till 60 - 75 

% av den totala värmelasten. Ett korttidslager använder samma princip men lagras, som 

namnet antyder, under kortare tid. Det gör att ett sådant lager kan användas för 

effektutjämning i fjärrvärmenät och gruppcentraler. (Andrén, 2015) 

3.2.3.1 Ståltankar 

Den vanligaste tekniken för korttidslagring av solvärme är att lagra vatten i ståltankar. Det 

finns olika typer av ståltankar som skiljer sig i tryckhållningen i tanken. Ståltankar som håller 

atmosfärstryck är vanligare än trycksatta vid större projekt då de är billigare vid större 

volymer. Vid användning av trycksatta tankar ställs krav på hållfasthet och andra 

säkerhetsåtgärder. (Andrén, 2015). Skälet till att tankar trycksätts är att högre temperaturer än 

100 ˚ska kunna lagras och på så sätt ge högre kapacitet per volymenhet i tanken (Skogfält, 

2009).  

3.2.3.2 Groplager 

Ett sätt att lagra värmeenergi är att använda en välisolerad grop. Med bra förutsättningar kan 

ett groplager hålla lagringstemperaturer upp mot 95 °C. I lagret skiktas vattnet med avseende 

på temperatur på grund av densiteten vilket gör att det varmare vattnet lägger sig i den övre 

delen av lagret. (Andrén, 2015) Groplagertekniken är en enkel teknik och är kostnadseffektiv, 

sett till investerad krona per kW. (Palm, 2015)  
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3.2.3.3 Bergrumslager 

Att lagra värme i håligheter i berg har visat sig vara en lönsam teknik. Lagren är helt 

oisolerade och fyllda med vatten. Ett exempel på projekt där tekniken använts är 

Lyckeboprojektet i Uppsala, där ett utsprängt bergrum på 100 000 m3 fyllts med grundvatten. 

(Åsberg, 2011). Nackdelar med den typen av lager är höga anläggningskostnader och ibland 

höga värmeförluster, som Lyckeboprojektet fick erfara. (Andrén, 2015) För att räkna ut 

energin som kan lagras i bergrum, utan hänsyn till förluster, används ekvation 1. 

 

𝑊𝑙 = 𝑐𝑝 𝑥 (𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑚𝑖𝑛) 𝑥 𝑉 𝑥    

(1) 

 

Wl = lagrad energi  

Cp = vattnets specifika värmekapacitet  

Tmax = högsta temperaturen i bergrummet  

Tmin = lägsta temperaturen i bergrummet 

V = maximala volymen i bergrummet och  

ρ = vattnets densitet.  

3.2.3.4 Lerlager 

Den här lagringstekniken bygger på principen att utnyttja ler-eller jordlager som 

värmeväxlare. Solvärme överförs till ett marklager med hjälp av slangar som är vertikalt 

nedtryckta i jorden och sedan kan en värmepump hjälpa till med att sätta en bra temperatur. 

Vid högre temperaturer än 50 °C hos värmelagret kan det kopplas direkt till värmesystemet 

och ingen värmepump behövs. Lagret behöver isoleras på ovansidan för att minska 

värmeförlusterna. En fördel med lerlager är att arbetstemperaturen i solfångarna kan vara låg, 

vilket ger en möjlighet att använda billigare solfångare. (Andrén, 2015) 

3.2.3.5 Borrhålslager 

Borrhålslager för ned värme till underliggande berg med hjälp av u-formade slangar som förs 

ner i borrhål. I slangarna finns en värmebärare (ofta glykolblandat vatten) som kyls av berget 

vilket gör att berget tillförs värme. Vid utvinning av den lagrade värmen används en kallare 

vätska som får cirkulera i slangarna hämta upp värme, samtidigt som den då kyler berget. 

Borrhålen har vanligtvis en diameter mellan 115 och 150 millimeter och kan vara upp till 200 

meter djupa. (Landergren, Skogsäter, 2011) Borrhålen förstärks med så kallade foderrör 

eftersom de översta lagren av jordarter är lösa. Rören borras fast i det hårda berget och tätas 

med cement för att grundvatten inte ska förorenas av ytvatten. Figur 6 visar mer överskådligt 

borrhål i marken i ett bostadsområde. Med tanke på den relativt lilla markytan som ett 

borrhålslager kräver, blir det denna lagertyp som studeras närmre.  
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Figur 6: Övergripande bild av ett borrhålslager i ett mindre bostadsområde. (Geotec, u.å) 

För att kunna få ett bra utbyte mellan inmatad energi och hur mycket energi som kan tas ut 

från lagret, det vill säga lagrets energiverkningsgrad, behöver värmeförlusterna vara så små 

som möjligt. I ett borrhålslager finns det en mängd olika faktorer som påverkar lagrets 

verkningsgrad. En viktig faktor är avståndet mellan borrhålen, vilket ökar 

värmeövergångsförmågan mellan vätskan i u-röret och marken ju tätare dessa placeras. Den 

värmeövergångskoefficient som då fås, vilken förutom avståndet mellan borrhålen också 

beror av borrhålets diameter och markens värmeledningsförmåga, är därför ett mått på 

värmeväxlingen i marken. Vid högre värmeledningsförmåga i marken ges högre 

värmeövergångskoefficient, men värmeförlusterna ökar proportionellt med 

värmeledningsförmågan. Den bör därför hållas låg för att få en ökad verkningsgrad hos 

lagret. Ett annat sätt att minska värmeförlusterna är att isolera lagrets sidoytor ner till ett visst 

djup. Detta ger en ökad anläggningskostnad, vilken vägs mot den ökade verkningsgraden 

eller ersättning av borrhål. Lagrets verkningsgrad beror även på lagrets storlek. Med samma 

lagrade värmemängd kommer medeltemperaturen och energiverkningsgraden i lagret minska 

vid ökade lagervolymer. Under de första åren bildas en värmekudde runt lagret vilket ger 

högre värmeförluster och därmed en lägre energiverkningsgrad för lagret. Verkningsgraden 

ökar sedan allteftersom värmekudden byggs upp. I ett lager med mindre storlek tar det inte 

lika lång tid att bygga upp värmekudden som för ett stort lager. (Claesson, Eftring, Eskilson 

& Hellström, 1985) 
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3.4 Ekonomi 

Det här avsnittet redovisar kostnader för energi, solfångare samt lagring.  

3.4.1 Kalkylmetoder 

En investering är för ett företag en anskaffning som används som ska medföra inkomster 

under en period framåt i tiden eftersom det använda kapitalet är bundet under en lång tid. I 

begreppet ingår till exempel maskiner, utrustning, forskning, utveckling samt personal och 

marknadsföring. I kommunalägda bolag kan en investering räknas som icke-vinst drivande 

eftersom inkomsten kan ses som samhällsnytta. (Nilsson & Persson, 2001) Till exempel vill 

ett privat företag som tillverkar solfångare få en inkomst och gå med vinst, medan ett 

kommunalt bolag kan välja att investera i solfångare för samhällsnyttan.  

Därför är det viktigt att lönsamhet beräknas vid alla typer av företagsinvesteringar. För att 

räkna ut lönsamheten för en investering används en så kallad investeringskalkylering och de 

fyra grundläggande kalkylmetoderna som ingår är Pay-off metoden, nuvärdesmetoden, 

annuitetsmetoden och internräntemetoden. (Holmström & Lindholm, år?)  

3.4.1.1 Pay-off metoden 

Pay-off metoden är den enklaste metoden för att räkna ut lönsamheten i en investering. Den 

tar varken hänsyn till investeringens livslängd eller någon årlig ränta, utan utgår enbart från 

investeringskostnaden och årliga ekonomiska överskott. Resultatet visar hur många år det tar 

innan investeringen har återbetalat sig själv. Pay-off tiden beräknas enligt följande formel: 

 

𝑃𝑎𝑦 − 𝑜𝑓𝑓 𝑡𝑖𝑑 =
𝐺

𝑎
 

       (2) 

G = totala grundinvesteringen  

a = årliga inbetalningsöverskottet.  

Ju kortare pay-off tid desto lönsammare investering. (Holmström & Lindholm, 2011)  

3.4.1.2 Nuvärdesmetoden 

Nuvärdesmetoden, även kallad kapitalvärdesmetoden är en metod som används för att 

beräkna vad framtida in- och utbetalningar är värda idag, nuvärdet eller kapitalvärdet. 

Eftersom penningvärdet enligt regel ökar innebär det att framtida betalningar är mindre värda 

idag, därav har valet av kalkylränta stor betydelse. Är nuvärdet större eller lika med noll är 

investeringen lönsam vid den givna kalkylräntan. Vid återkommande framtida belopp måste 

en diskonteringsfaktor användas, därav kallas nuvärdesmetoden även för 

diskonteringsmetoden. (Holmström & Lindholm, 2011) 

 

𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 =  𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 𝑎𝑣 𝑖𝑛𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡𝑒𝑡 
+  𝑛𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 𝑎𝑣 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 –  𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 

(3) 

där nuvärdet av inbetalningsöverskottet beror på diskonteringsfaktorn och nuvärdet av 

restvärdet beror på nuvärdesfaktorn enligt ekvation (4) och (5) 

 

𝐷𝑖𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 =  
(1 + 𝑝)𝑛 − 1

𝑝(1 + 𝑝)𝑛
 



 17 

       (4) 

𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 =
1

(1 + 𝑝)𝑛
  

 (5) 

p = kalkylräntan   

n = investeringens ekonomiska livslängd i antal år. 

 

För att underlätta kalkyleringar kan även tabeller med tabellvärden användas. 

3.4.1.3 Annuitetsmetoden 

Annuitetsmetoden används för att räkna ut det årliga överskottet efter avdrag. Överskottet 

som fås för varje år motsvarar ett genomsnitt över investeringens livslängd. Investeringen är 

lönsam om det årliga överskottet är större än eller lika med noll. (Nilsson & Persson, 2001)  

3.4.1.4 Internräntemetoden 

Internräntemetoden räknar ut den interna räntan där investeringens kapitalvärde är lika med 

0. Det innebär att om den interna räntan är högre än den satta kalkylräntan är investeringen 

lönsam.  

 
𝐺

𝑎
= 𝑖 

(6) 

Där i är den diskonteringsfaktor som används för att läsa av rätt räntesats enligt 

diskonteringstabell eller tabell för nuvärdesummefaktor.  

3.4.2 Inflation  

För att göra korrekta beräkningar på investeringar är det viktigt att ta hänsyn till inflationen 

då den talar om penningvärdet. Sveriges Riksbank har som mål att hålla den årliga inflationen 

på plus två procent. Inflationen måste ligga på den positiva sidan för att undvika deflation, 

som gör att prisnivån faller. (Riksbanken, 2012) Inflationen mäts med KPI 

(Konsumentprisindex) som visar 1,8 procent i februari 2017 (SCB, 2017). Riksbankens 

prognos i diagram 1 visar att inflationen kommer att öka uppåt 3 procent de kommande 3 

åren (Riksbanken, 2017). 

 

I ekonomiska kalkyler används begreppet kalkylränta som tar hänsyn till en reell ränta samt 

inflation. (Nilsson & Persson) Då det kräver viss information för att ta reda på hur stor del av 

kalkylräntan som är reell ränta kommer inflationen inte att tas hänsyn till i den här rapporten. 
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Diagram 1: Diagrammet visar inflationens utveckling och framtidsprognos med osäkerhetsintervall. Den senaste 

tidens uppgång förklaras av stigande energipriser. (Riksbanken, 2017) 

 

Diagram 1 visar även ett osäkerhetsintervall, som är den högsta samt den lägsta gräns mellan 

vilka det är mest troligt att det sanna värdet ligger (SCB, 2016).  

3.4.3 Styrmedel 

Styrmedel är verktyg som används för att styra samhället mot en viss riktning. Styrningen 

behövs eftersom människan och samhället påverkar miljön och skapar negativa konsekvenser 

på den. Efter att Kyotoprotokollet skrevs 1997 kunde det konstateras att det fanns ett behov 

och ett intresse att förändra energianvändningen i världen. I och med detta tillkom det ett 

behov av styrmedel som skulle driva utvecklingen av förnybar energi och minskandet av 

växthusgasutsläpp i rätt riktning. (Larsson et al, 2003).  

Styrmedel är uppdelade i tre kategorier: administrativa, ekonomiska och informativa. 

Administrativa styrmedel är bland annat normer, lagar och förordningar. De har ofta 

kvantifierade mål, vilket gör att riktlinjerna är tydliga och lätta att följa. Inom de 

administrativa styrmedlen finns bland andra direktivet om energiprestanda i byggnader och 

energieffektiviseringsdirektivet, som strävar efter en minskning av 

primärenergianvändningen. I samma kategori av styrmedel finns också miljöbalken, som 

syftar att främja en hållbar utveckling och att försäkra kommande generationer om en god 

miljö.  

Ekonomiska styrmedel är sådana styrmedel som påverkar aktörers handlingar utifrån ett pris- 

och kostnadsperspektiv. Det kan vara till exempel skatter, avgifter, subventioner och bidrag. 

Styrmedel som tillhör den här kategorin är bland andra elcertifikatsystemet, 

investeringsbidrag för solceller, avfallsskatten och skatter på olika typer av utsläpp. (SCB, 

2005)  

Informativa styrmedel handlar om att kommunicera och sprida information. Det kan till 

exempel vara att sprida information om effektiva projekt för att göra det lätt för andra att 

genomföra liknande projekt eller sprida information till allmänheten om hur beteendemönster 
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påverkar energianvändningen. (Naturvårdsverket, 2012). Direktivet om energimärkning är ett 

informativt styrmedel som säger att vissa energirelaterade produkter måste märkas, för att ge 

konsumenter en medvetenhet om produktens energianvändning. 

3.4.3.1 Styrmedel för solfångare 

Tidigare stöd och bidrag för installation av solvärme i olika tillämpningar gällde från och 

med 1 januari 2009 och upphörde att gälla 13 december 2011, där Boverket stod som 

ansvarig myndighet. Stödet innefattade installation för solvärmeanordningar för 

tappvarmvatten, processvarmvatten och uppvärmning eller kylning av utrymmen utifrån de 

förutsättningar att solfångaren är glasad, har en vätska som värmebärare samt uppfyller de 

kvalitetskrav som Boverkets föreskrifter beskriver. Storleken på stödet bestämdes av det 

årliga värmeutbytet och uppgick till 2 kr och 50 öre per kWh, dock maximalt 7500kr per 

lägenhet vid småhusinstallationer. (Riksdagsförvaltningen, 2008) Numera är småhusägare 

berättigade att söka ROT-avdrag för installationskostnader av solvärmesystem, inklusive 

varmvattenberedare och ackumulatortank. Enligt schablon är arbetskostnaden 30 % av den 

totala kostnaden, och ROT-avdraget 30% av arbetskostnaden. (Svensk solenergi, 2016)  

Diagram 1 visar hur utvecklingen av installerad solfångararea per år samt ackumulerad 

värmeeffekt i Sverige från 1977 till och med 2014. Diagrammet visar att den installerade 

arean per år ökar i snitt från 1992 fram till 2011. Efter 2011 visas en tydlig minskning för 

varje år. Som tidigare nämns upphörde bidraget för installation av solvärme att gälla från 13 

december 2011.  

 
Diagram 2: Glasade solfångare i Sverige, installerad area (1000 m2) per år samt ackumulerad värmeeffekt 

(MWth). (Andrén, 2015)  

3.4.4 Energipriser 

I det här avsnittet redogörs energipriser för rapporten för att kunna beräkna hur mycket 

pengar investering kan spara vid ersättning av viss värme från fjärrvärme till solvärme. 

Energipriser innefattar ofta priser för både värme- och elanvändning. Då rapporten behandlar 

solvärme redogörs enbart värmepriserna.  
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3.4.4.1 Fjärrvärmepriser 

Kv Jordmånen ligger placerat i Halmstad kommun, där HEM (Halmstad Energi och Miljö) är 

fjärrvärmeleverantör. Bostadsområdet ingår som fjärrvärmekund och får sin värme levererad 

från kraftvärmeverket i Halmstad. Enligt tabell 1 och 2 syns en prisdifferens på 5 öre per 

kWh under vinterhalvåret, vilket är en marginell ökning från 2016 till 2017.    

 

Månad öre/kWh Månad öre/kWh 

Januari  67 Juli 22 

Februari 67 Augusti 22 

Mars 67 September 22 

April 33 Oktober 33 

Maj 33 November 33 

Juni 22 December 67 
Tabell 1: Fjärrvärmepriset i öre/kWh för varje månad under 2016 (HEM, 2016). 

 

 

Månad öre/kWh Månad öre/kWh 

Januari 67,5 Juli 22 

Februari 67,5 Augusti 22 

Mars 67,5 September 22 

April 33 Oktober 33 

Maj 33 November 33 

Juni 22 December 67,5 
Tabell 2: Fjärrvärmepriset i öre/kWh för varje månad under 2017 (HEM, 2016). 

 

Utöver priset per kWh enligt tabell 1 och 2 ingår även fast pris för levererad effekt per år som 

måste tas med i beräkningar för använd värme vid konsumtion av fjärrvärme.  

 

Effekt (kW) kr/år Effekt (kW) kr/år 

0 - 9 3 100 400 - 499 175 300 

10 - 19 6 100 500 - 599 210 100 

20 - 49 11 500 600 - 699 256 200 

50 - 99 27 300 700 - 799 302 400 

100 - 199 53 700 800 - 899 333 100 

200 - 299 94 800 900 - 999 385 400 

300 - 399 137 300 1000 - 468 400 
Tabell 3: Fjärrvärmepriset per levererade effekt per år (HEM, 2016). 

 

Utöver inflation är det relevant att vara medveten om förändringen av fjärrvärmepriset. Priser 

som ligger i framtiden är svåra att förutspå, med hjälp av prognoser kan dock indikation fås åt 

vilken riktning priset kan komma att röra sig. Enligt en undersökning utförd av Fjärrsyn i 

samarbete med Energimyndigheten har en framtidsprognos tagits fram med tre olika 

scenarion (Svensk fjärrvärme, 2009). Prognosen baseras på parametrar som varmare klimat 

som i sin tur minskar värmebehovet, mer energieffektiva bostäder samt större konsumtion av 

värmepumpar. Diagram 3 visualiserar det av de tre scenarion som talar för störst minskning 

av fjärrvärme fram till år 2025, vilket ger en indikation på att fjärrvärmepriserna kan minska i 

framtiden. Dock har de tre olika scenarion illustrerat både minskning och ökning av 

fjärrvärme fram till år 2025.  
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Diagram 3: En av tre alternativa prognoser för utvecklingen av användingen av fjärrvärme från 2007 till 2025 

(Svensk Fjärrvärme, 2009). 

 

Då medeltemperaturen på jorden ökat samt även effektiviseringen av energianvändning i 

byggnader illustrerar diagram 3 ett rimligt scenario av en framtida utveckling av fjärrvärme, 

snarare än ett scenario där fjärrvärmeanvändningen skulle öka. Därför illustreras ovanstående 

diagram i rapporten, för att tydliggöra det troligen stigande fjärrvärmepriset. Diagram 3 är 

dock en illustration av det mest extrema fallet och visar ingen osäkerhetsmarginal. Därav 

poängteras även att användningen inte garanterat sjunker till så stor del som i scenariot ovan, 

trots rimligt antaget att det kommer sjunka.    

3.4.5 Priser för solfångare 

Det generella priset för solfångare uppskattas ligga på 2000kr - 5000kr per kvadratmeter 

(Svensk Solenergi). För att få en bekräftelse på att den prisbilden stämmer redovisas exempel 

på priser för olika typer av solfångare i tabell 4. 

 

Tillverkare Produkt Referens-

area (m2)  

Yttermått 

(m2) 

Levererad 

energikapacitet 

kWh/m2, år 

Pris 

SEK 

Pris per 

area 

(kr/m2) 

Typ av 

solfångare 

Aquasol Long 2 2,1 2,06 872 6 800 3 238 Plan 

Värmebaronen K2 Plus 2,25 2,4 505 6 200 2 755 Plan 

ASV Solar - 2,25 2,4 600 4 051 1 688 Plan 

ASV Solar - - 12 600 15 574 1 297 Plan 

Aquasol  Zenit RF 

SP 

2,24 4,08 743 10 800 4 821 Vakuumrör 

SolRa DTH-

CPC 

1,96 2,22 1119 6 995 3 569 Vakuumrör 

Tabell 4: Prisexempel på olika modeller av solfångare. Källor: (Svesol u.å, Aquasol 2014, Värmebaronen u.å, 

SolRa u.å, ASV Solar u.å) 
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Tabell 4 visar att prisspannet för redovisade solfångare är mellan 1 688 kr - 4 821 kr per 

kvadratmeter vilket ligger i marginell underkant med uppskattningen gjord av Svensk 

Solenergi. Det kan indikera på att solfångare blir billigare. Tabellen visar även tydligt att 

vakuumrörsolfångarna tillhör det övre intervallet av hela prisspannet.  

 

Solfångare från ASV Solar har ett pris baserat per antalet moduler som monteras per rad, 

således finns där en egen prisvariation vid val av solfångare från ASV Solar. Vid ekonomiska 

beräkningar kommer priser för ASV solfångarmoduler användas då det är den mest prisvärda 

solfångarmodellen enligt tabell 4. Ett medeltal på priset kommer användas då antalet moduler 

per rad som beräknas användas på Kv Jordmånen varierar mellan två och tio.  

3.4.6 Lagringskostnader 

3.4.6.1 Borrhålslager 

Enligt SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (2016) kan lagringskostnader för borrhål 

uppskattas till värdena i figur 7.  

 

Investeringar Kostnader  

Fast kostnad/hål 5000 Kr/st 

Borrhålsdjup 200 Kr/m borrhålsdjup, inkl kollektorslang 

Hålavstånd 500 Kr/m mellan hål 

Figur 7: Uppskattade kostnader för borrhål vid borrhålslagring (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 2016). 

3.4.7 Underhåll - och driftkostnader 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (2016) har även uppskattat kostnader för drift och 

underhåll av borrhålslager.  

 

Segment Kostnader (kr/MWh) 

Fast drift och underhåll 15 

Rörlig drift och underhåll 25 

Figur 8: Kostnader för fast drift och underhåll samt rörlig drift och underhåll (SP Sveriges Tekniska 

Forskningsinstitut, 2016). 

 

Underhåll – och driftkostnader för ett solfångarsystem beräknas vara 2% av projektets totala 

kostnader, enligt F. Wagner (personlig kommunikation, 16 maj 2017). 

 

3.5 Om Kv Jordmånen 
 

Bostadskvarteret Kv Jordmånen, beläget vid området Nissastrand i Halmstad är det objekt 

som studeras i den här rapporten. Kvarteret är uppdelat i fyra separata flerbostadshus på totalt 

154 lägenheter. Området byggdes av Serneke mellan 2012 och 2015 (Serneke). Området ägs 

av HFAB som är ett helägt bostadsbolag av Halmstad kommun, beläget i Halmstad.  
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Figur 9: Skiss över hur Kv Jordmånen planerades se ut innan byggnadsstart (Serneke, u.å). Ritningen illustrerar 

inte ventilationskåpor.  
 

Halmstad kommun styrs av politiska mål, där de fyra inriktningarna säger att kommunen ska 

vara en god arbetsgivare, erbjuda bostäder åt alla, bidra till äldres livskvalitet samt erbjuda ett 

framtidens Halmstad. I HFAB’s vision ingår det att “verka för ett attraktivt utbud av 

hyresrätter genom nyproduktion, förvärv, försäljning och förvaltning”. HFAB styrs även av 

en miljöpolicy som säger att verksamheten ska följa tillämplig miljölagstiftning samt präglas 

av ett starkt miljötänkande. (HFAB Affärsplan, 2017)  

 

Kv Jordmånen har ett normalårskorrigerat värmebehov på 43.9 kWh/m2, år och ett faktiskt 

värmebehov på 41.5 kWh/m2 under 2016. Då det är oklart hur det verkliga behovet kommer 

variera används det normalårskorrigerade behovet i samtliga beräkningar.  
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4 RESULTAT 

4.1 Parametrar och beräkningssteg 

Det här kapitlet redovisar olika parametrar och beräkningssteg.   

4.1.1 Antaganden 

I den här rapporten har resultatet baserats på en del antaganden. Utvinningen från 

solfångarnas baseras på antagandet att solfångarna håller samma verkningsgrad året runt samt 

att antalet solfångare som får plats på taket utgår från att det inte finns någon skuggning. Det 

har även antagits att taket ännu inte har byggts och att det därför är möjligt att välja lutning på 

taket utifrån optimal lutning på solfångarna. I beräkningar på lagrets verkningsgrad antas en 

toppisolering finnas.    

4.1.2 Disponibel tak-area samt dimensionering av area för solfångare 

Objektet Kv Jordmånen är ett färdigställt bostadskvarter sedan 2015. Från HFAB (2015) 

finns bifogad översiktsplan över de fyra byggnader som ingår i objektet. Utifrån 

konstruktionsritningar från Serneke (2013) har total tak-area beräknats och disponibel 

solfångar-area tagits fram. Disponibel solfångararea har baserats på storleken på solfångare 

från ASV Solar AS. Antalet solfångarmoduler som bedömts få plats på taken har 

multiplicerats med arean för en solfångarmodul för att få fram en total solfångararea. 

 
Figur 10: Områdeskarta över Kv Jordmånen (HFAB, 2015). 

 

Takintegrerade solfångare placeras på samtliga tak enligt översiktskartan i figur 10.   

Efter uppmätningar från ritningar över kvarteret Kv Jordmånen bifogade från Serneke (2015) 

är fördelningen över den totala takarean för husen enligt tabell 5. Byggnadsbenämningarna är 

hämtade från figur 10.  
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Byggnad Area (m2) 

1 816 

2 192 

3 762 

4 192 

Totalt 1962 

Tabell 5: Takarea för husen som ingår i Kv Jordmånen samt total takarea. 

 

Enligt handgjorda mätningar av bifogade ritningar är den totala användbara solfångar-arean 

932 m2, beräknad utifrån ASV Solar AS mått på solfångare samt ut till ytterkant på samtliga 

tak. Vid beräkning av tak-area och potentiell solfångararea har hänsyn tagits till fönsterluckor 

placerade på det nuvarande taket, samt upphöjda delar enligt ritningar.   

 

Enligt detaljritningar är samtliga av de stora taken på byggnaderna flacka och låglutande 

valmat tak med lutning på 3.00 - 3.57°. För att få bästa effekt från solfångare krävs en minsta 

lutning på 25° - 65°, därför har projektgruppen valt att utgå från ett hypotetiskt scenario där 

taket kan konstrueras enligt önskvärd lutning och konstrueras istället enligt ett pulpettak. 

Samtliga av byggnaderna är placerade med taken i en sydväst orienterad riktning. 

4.1.3 Solinstrålning 

Positionen av Kv Jordmånen påverkar hur solinstrålningen ser ut under året. Kv Jordmånen 

har koordinaterna 56.678’N och 12.865’E (Europeiska kommissionen, u.å). För att få en bild 

av den generella solinstrålningen fördelad över Sverige under året har data hämtats från 

SMHI, där normal globalinstrålning vid Halmstad visar 1000 kWh/m2, år (SMHI, 2017).  
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Figur 11: Karta över globalinstrålningen i kWh/m2 fördelat över olika geografiska linjer i Sverige (SMHI, 

2017). 
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Datan är ett genomsnitt över året och redovisar inte om instrålningen är mot horisontalplanet 

eller mot en vinkel. Enligt Göran Sidén (Sidén u.å) är globalinstrålningen i Halmstad 1200 

kWh/m2, år mot en 30° södervinklad yta. För mer precis solinstrålning i Halmstad används 

programmet PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System) (Europeiska 

Kommissionen, u.å).  

 

Månad Hh 

(Wh/m2,dag) 

Hopt 

(Wh/m2,dag) 

H90 

(Wh/m2,dag) 

Iopt 

(grader) 

TD 

(℃) 

T24h 

(℃) 

Jan 496 1080 1190 73 -0.1 -0.6 

Feb 1070 1870 1860 65 0.3 -0.5 

Mar 2720 4170 3690 57 3.7 2.4 

Apr 4430 5540 4020 42 8.3 6.8 

Maj 5590 5900 3580 27 12.4 11.3 

Jun 6070 5980 3350 19 15.1 14.2 

Jul 5620 5720 3340 23 18.6 17.7 

Aug 4450 5120 3460 36 17.7 16.7 

Sep 3060 4170 3400 50 14.4 13.2 

Okt 1520 2500 2370 62 10.3 9.3 

Nov 598 1230 1330 72 6.2 5.6 

Dec 344 818 932 76 1.7 1.2 

År 3010 3680 2710 42 9.1 8.1 
Tabell 6: Solinstrålning i Halmstad vid optimal vinkel rakt mot söder fördelat över samtliga månader under året, 

vid en vinkel på 90° samt genomsnittliga dags - och dygnstemperaturer. (PVGIS) 

     

Optimal vinkel: 42°  

Hh: Infallande solinstrålning mot en horisontell yta 

Hopt: Infallande solinstrålning mot en yta vid optimal vinkel 42° mot söder 

H90: Infallande solstrålning på en yta vid en vinkel av 90°  

Iopt: Optimal lutning på en plan yta för att uppnå maximal solinstrålning på en plan yta mot 

söder  

TD: Genomsnittlig dagstemperatur  

T24H: Genomsnittlig dygnstemperatur 

4.1.4 Energiutvinning från solfångare 

Fördelningen av energiutvinning från solfångarna under ett år kan fås fram genom en 

jämförelse med fördelningen av solinstrålningen under ett år. Den genomsnittliga 

årsverkningsgraden hos solfångare brukar sättas till 40 % (Sidén, u.å), varför 

verkningsgraden sätts till 40 % för att beräkna energiutbytet i solfångarna.   

 

Enligt Sidén (u.å) används följande formel:  

 

𝑊å𝑟 =  𝑊0 𝑥 𝐴 𝑥 𝜂 𝑥 𝐾1 𝑥 𝐾2  

(6) 

Wår = den årliga energiproduktionen  

W0 = energin i den genomsnittliga årliga instrålningen mot horisontalplanet i Sverige  

A = solfångararea 

𝜂 = verkningsgrad  

K1 = lutnings/orienteringsfaktor  

K2 = vattentransportfaktorn. 
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Konstanten K1 och konstanten K2 fås genom tabell 7 och 8. Eftersom K1 direkt tar hänsyn till 

solfångarnas lutning är det en avgörande faktor för det teoretiska energiutbytet. K2 är en 

faktor som inte kommer tas hänsyn till i den här ekvationen då beräkningar inte kommer 

utföras på vattentransporten. 
 

Riktning 
Lutning 

15° 30° 45° 60° 

S 0,92 1 1,01 0,97 

SV, SO 0,88 0,93 0,94 0,9 

V, O        0,8         0,79       0,75 0,7 
Tabell 7: Lutnings/orienteringsfaktor, K1, beroende av solfångarnas lutning och riktning mot väderstreck 

(Sidén). 

 

 

 

Avstånd 5 10 15 20 25 

Faktor 1 0,98 0,96 0,93 0,9 
Tabell 8: Vattentransportfaktorn K2, beroende av avståndet i meter mellan solfångare och ackumulatortank 

(Sidén). 

 

 

Vid användning av den genomsnittliga instrålningen i Halmstad mot 30° som är 1200 

kWh/m2, år, och med en lutningsfaktor på 0,94 vid 45° för att uppnå optimal vinkel på 42° 

blir den årliga produktionen: 

 

1200 𝑥 932 𝑥 0,4 𝑥 0,94 = 420518,4 𝑘𝑊ℎ 

 

Som en jämförelse används programmet PVGIS och solinstrålningen per dag för varje given 

månad kan energiutbytet i den totalt installerade solfångararean för varje månad beräknas 

enligt samma formel, med skillnaden att instrålningen för dagarna för varje månad först 

måste multipliceras med antalet dagar för den givna månaden, samt att konstanten K1 sätts till 

0,94 enligt tabell då PVGIS (u.å) redovisar instrålningen rakt söder men taken är orienterade 

åt sydväst. 

 

𝑊𝑚å𝑛𝑎𝑑 =  𝑊𝑑𝑎𝑔,42° 𝑥 𝑛𝑚å𝑛𝑎𝑑  𝑥 𝐴 𝑥 𝜂 𝑥 𝐾1 

 

Wmånad = månatliga produktionen  

Wdag, 42° = genomsnittliga instrålningen för varje dag under en given månad mot den 

optimala vinkeln 42°   

nmånad = antalet dagar för den givna månaden. produktionen för varje månad redovisas nedan i 

diagram 3.  
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Diagram 4: Energiproduktionen i Halmstad per månad i kWh fördelad för varje månad över hela året. 

 

Vid beräknandet av totalsumman för hela året för instrålningen per månad summeras samtliga 

Wmånad vilket blir en total på  

 

∑ 𝑊𝑚å𝑛𝑎𝑑 = 471159 𝑘𝑊ℎ 

 

Utifrån mer specifika data tillhandahållet från PVGIS (Europeiska kommissionen, u.å) 

bedöms resultatet ovan som mest rimligt då den generella formeln från Sidén inte tar hänsyn 

till specifik geografisk placering eller optimal lutning på solfångare.  

 

Diagram 4 visar tydligt att den största produktionen fås under sommarhalvåret. Den 

procentuella fördelningen över året redovisas nedan.  

 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

2,5 3,9 9,6 12,4 13,6 13,3 13,2 11,8 9,3 5,8 2,7 1,9 
Tabell 9: Procentuell fördelning av solinstrålningen över ett år enligt geografiska koordinater för Kv Jordmånen 

i Halmstad. 

 

Som en jämförelse redovisas hämtad tabell 10 (Sidén, 2016) över den procentuella 

fördelningen av solinstrålningens variation över ett år i Kungälv, med en yta vänd mot söder 

och 30° vinkel mot solen. 

 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

2,2 4,2 9,1 11,3 13,3 14,4 13,9 13,3 9,4 5,3 2,2 1,4 
Tabell 10: Den procentuella fördelningen av solinstrålningen över ett år på en plats i Kungälv (Sidén, 2016). 

 

Enligt ASV Solar AS ger en solfångar-area på 932 m2, 777 solfångarmoduler. Modulerna ger 

enligt deras beräkningar en produktion på 412 224 kWh/år, i en 40 graders lutning mot 

sydväst med geografisk placering i Oslo. Eftersom Halmstads geografiska placering är längre 

söderut än Oslo är en högre produktion i Halmstad rimlig.    
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4.1.5 Bostadskvarterets energibehov 

 

 
Diagram 5: Stapeldiagrammet visar värmebehovet i Kv Jordmånen fördelat månadsvis under 2016. De blå 

staplarna är det normalårskorrigerade behovet medan de orangea staplarna är det verkliga behovet. 

 

För att veta hur mycket energi i form av värme som solfångarna behöver producera för 

bostadskvarteret Kv Jordmånen behövs den totala energianvändningen för bostadskvarteret. 

Det totala energibehovet som behövs till uppvärmning och tappvarmvatten kan uttryckas 

enligt ekvationen:  
𝑊𝑘𝑣 𝐽𝑜𝑟𝑑𝑚å𝑛𝑒𝑛  =  𝑊𝑣  +  𝑊𝑡 

(7) 

Där Ekv Jordmånen står för det totala värmebehovet per år, Ev står för uppvärmningsbehovet per 

m2 och år, och Et står för tappvarmvattenbehovet per m2 och år. Enligt bilaga (Månadsrapport 

värme normalårskorrigerad) kan det totala uppvärmningsbehovet och tappvarmvattenbehovet 

för samtliga 4 byggnader som ingår i kvarteret uttryckas enligt ekvationen 

 

𝑊𝑘𝑣 𝐽𝑜𝑟𝑑𝑚å𝑛𝑒𝑛  =  𝐴𝑇𝑒𝑚𝑝 𝑥 (𝑊𝑣  +  𝑊𝑡) 

(8) 

Där ATemp är den totala angivna uppvärmningsarean för samtliga byggnader. Då Ev och Et 

inte redovisats separat finns enbart en gemensam siffra för de båda tillsammans. från HFAB 

(2017) blir det totala uppvärmningsbehovet  

 

15242 𝑥 43,9 =  669123,8 𝑘𝑊ℎ ≈ 669 𝑀𝑊ℎ  
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Diagram 6: Jämförelse mellan det normalårskorrigerade behovet och producerade energin från solfångarna 

fördelat på varje månad under ett år. 

 

Den energi som är möjlig att lagra i ett energilager är den energi som skapar ett överskott 

efter att solfångarnas produktion täckt bostadskvarterets värmebehov. Genom att avläsa 

diagram 6 ovan sker ett överskott från april till september och är då möjligheten att lagra 

energi finns.   

4.1.6 Energilagring 

 

För att kunna lagra energi krävs ett överskott av energi från värmen som solfångarna 

producerar. Den överskottsenergin går att förklara med följande formel. 

 

𝑊ö  =  𝑊𝑠  −  𝑊𝑏 

(9) 

Wö = energiöverskottet per år  

Ws = producerad energi  

Wb = byggnadens energibehov.  

 

Tabell 11 visar hur mycket av energin som solfångarna producerar under året som går direkt 

till uppvärmning, och hur mycket som är överproducerad under sommaren.  
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Månad Nyttiggjord energi 

(kWh) 

Överproduktion 

(kWh) 

Totalt (kWh) 

Jan 11 732 -  

Feb 18 349 -  

Mar 45 300 -  

Apr 53 347 4 895  

Maj 32 008,2 32 086  

Jun 19 814,6 43 053  

Jul 16 766,2 45 372  

Aug 15 242 40 379  

Sep 25 911,4 17 928  

Okt 27 158 -  

Nov 12 931 -  

Dec 8 886 -  

Totalt 287 447 183 712 471 159 
Tabell 11: Data över den månadsvisa nyttiggjorda energin och energiöverskottet från solfångarna, 

 

Vid full solfångarproduktion blir den nyttiggjorda energin enligt tidigare beräkningar från 

solinstrålningen enligt PVGIS 471 MWh, vilket nu reduceras till 287 MWh på grund av 

överproduktionen.   

4.1.6.1 Energilagring i borrhål 

Kv Jordmånen är ett bostadskvarter omringat av flera andra bostadsområden. Det eliminerar 

möjligheten för placering av borrhål i närheten av området. 

 

Enligt en geoteknisk utredning över området är det fastställt att de första 10m under marken 

består av olika typer av sand och lera. Därefter har antagandet gjorts att leran kan fortsätta ner 

till -25 till -35 m djup och därefter kommer berggrund. (Geoinvent, 2013)  

 

När energiverkningsgraden uppskattats kunde behovet av inmatad energi till lagret räknas ut, 

enligt följande samband. 

𝑊𝑖𝑛 = 𝑊𝑢𝑡 + 𝑊𝑓 

(11) 

Win = den inmatade energin  

Wut = den uttagna energi (kvarterets energibehov)  

Wf  = områdets värmeförluster  

 

Lagrets värmeförluster kvantifieras genom att multiplicera uttagen energi med lagrets 

energiverkningsgrad, ƞe. 

 

  𝑊𝑓 = ƞ𝑒  𝑥 𝑊𝑢𝑡 

(12) 

 

Lagrets genomsnittliga energiverkningsgrad uppskattas, utifrån jämförande med Claesson et 

al. (1985) tabeller och med hänsyn till de faktorer som beskrivs i avsnittet 3.2.3.5 om borrhål 

och dess värmeförluster, till 65 %. I verkningsgraden antas en isolering finnas på ovansidan 

av lagret. Sambanden visar att behovet av inmatad energi, för lagring och 100 % 

täckningsgrad av värmebehovet, är 1,03 GWh. Det motsvarar ungefär dubbelt så mycket 
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solfångar-area som är tillgängligt på kvarterets tak. Om all energi som produceras från 

solfångarna, som uppgår till 669 MWh/år utvinns till lagret blir den lagrade energin 300 

MWh. Det motsvarar ungefär 46 % av det totala värmebehovet i kvarteret. Dock är 

överskottsenergin från solfångarna 184 MWh/år vilket med 65 % verkningsgrad ger en 

utvunnen energi på 119,6 MWh. För att räkna ut den erforderliga lagervolymen används 

följande samband. 

 

𝑊𝑢𝑡 = 𝑉 𝑥 𝐶 𝑥 𝑇 

(13) 

V = lagrets volym  

C = volymetrisk värmekapacitet för granit och  

T= variationen mellan lägsta och högsta temperatur i lagret.  

 

Temperaturvariationen i lagret är satt till 25°C utifrån valet av plan solfångare, 40 % 

verkningsgrad samt figur 4. Den volymetriska värmekapaciteten är 0,611 kWh/m3K för 

granit. Enligt de värden räknas en lagervolym på cirka 44 000 m3. Djupet på borrhålet är satt 

till 150 m, vilket resulterar i en area markyta som lagret behöver. Markytan blir cirka 300 m2 

och ger vid cylindriskt lager en radie på 10 meter och vid rätblock, med en kvadratisk 

markyta, 17 m långa sidor. Med 4 m avstånd mellan borrhålen innebär det att 20 borrhål får 

plats i det cylindriska lagret och 25 borrhål i det rätblocksformade lagret. Därav en lägre 

investeringskostnad för ett cylindriskt lager.  

 

Borrhålslager   

Antal borrhål cylindrisk 20 

Antal borrhål rätblock 25 

Markarea (m2) 300 

Lagringskapacitet (MWh/år) 300 

Överskottsvärme från solfångare (MWh/år) 184  

Energiverkningsgrad (%) 65 

Utvunnen energi ur lager (MWh/år) 119,6 
Tabell 12: Sammanställning av värden för borrhålslager i Kv Jordmånen. 

 

En illustration av hur fördelningen av energitillförsel blir vid nyttiggörande av all 

solfångarproduktion som inte skickas till lagret, den inköpta energin från fjärrvärme samt den 

nyttiggjorda energin från lagret efter värmeförluster visas nedan i diagram 7. 
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Diagram 7: Fördelningen av energitillförsel från fjärrvärme, solfångare samt lager efter borträknande av 

värmeförluster. 

 

Den totala energi som nyttiggörs från solfångarna blir således den energi som solfångarna 

producerar minus värmeförlusterna i lagret, enligt tabell 13. 

 

Tillgodoräknad energi MWh 

Solfångarproduktion 471 

Värmeförluster i lager 64,4 

Total  406,7 
Tabell 13: Total tillgodoräknad energi som utvinns ur solfångarna vid borträknande av värmeförluster i lagret. 

 

Tappvarmvattnet i kvarteret behöver uppfylla en temperatur på 60 °C för att undvika risk för 

legionellabakterier och då temperaturen i lagret blir cirka 50 °C som högst kommer en extern 

värmekälla att behövas för att lyfta temperaturen. Det är här en värmepump kommer till 

användning. För att ta reda på hur mycket el som behövs för att tillföra den extra värmen 

behöver COP-faktorn räknas ut. 

 

𝐶𝑂𝑃 =
𝑇1

𝑇1 − 𝑇2
 

(14) 

T1 = uttagen temperaturature (K)  

T2 = inmatad temperature (K). 

 

Det är den teoretiska COP-faktorn och stämmer inte överens med den verkliga faktorn. Den 

verkliga faktorn beräknas genom att multiplicera den teoretiska faktorn med värmepumpens 
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mekaniska verkningsgrad, ƞ. Den mekaniska verkningsgraden har uppskattats till 50 %, 

utifrån vanliga verkningsgrader för värmepumpar. 

 

𝐶𝑂𝑃𝑣𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔  =  𝐶𝑂𝑃𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘  𝑥 ƞ 

(15) 

 

Temperaturen i lagret och därmed inmatad temperatur till värmepumpen kommer att variera 

mellan 50 och 25 °C, vilket gör att COP-faktorn varierar mellan 16,7 och 4,8. (Raschke & 

Peterson, 2014) 

 

Kostnaden för en bergvärmepump varierar beroende på företag, modell och hur många 

offerter som kan erbjudas. Priserna varierar dock ofta mellan 80 000 kr och 120 000 kr för 

enbart pump och tillbehör för en vanlig villa. (Bergvärmepumpar, 2017a) För ett prisexempel 

på bergvärmepumpar till större fastigheter krävs en riktig offert och kännedom om önskvärd 

effektkapacitet. Då effektberäkningar inte ingår i rapporten finns ingen uppskattning om 

värmepumpens önskade effektkapacitet används därför inte något pris för bergvärmepump i 

de ekonomiska kalkylerna. (Bergvärmepumpar, 2017b)  

4.1.7 Ekonomiska kalkyler 

Det normalårskorrigerade behovet är det som används för att beräkna Kv Jordmånens årliga 

kostnader, eftersom det verkliga behovet kan variera för varje år. Månaderna januari - mars 

samt oktober - december är de månader då ingen överskottsenergi produceras och fjärrvärme 

måste köpas in. Områdets totala värmebehov är på 669 MWh värme per år, där 100 % köps 

in som fjärrvärme. Det resulterade i kostnaden 339 744 kr år 2016, enligt tabell 14. Priset för 

den levererade effekten avläses i tabell 14 och är 27 300 kr per år. Den totala beräknade 

kostnaden för fjärrvärme är således 367 044 kr per år.      

 

Tabell 14: Inköpt fjärrvärme samt värmekostnader med fjärrvärmepriset för 2016 

 
 

Månad Inköpt 

värme 

(kWh/år) 

Kostnad för 

inköpt värme 

(Kr/år) 

Levererad 

effekt 

(kW/år) 

Kostnad för 

levererad effekt 

(Kr/kW/år) 

Totala 

kostnader 

(kr/år) 

Jan 109 742 73 527 12,5 -  

Feb 85 355 57 188 9,7 -  

Mar 79 258 53 103 9 -  

Apr 5 3347 17 605 6 -  

Maj 32 008 10 563 3,6 -  

Jun 19 815 4 359 2,3 -  

Jul 16 766 3 689 1,9 -  

Aug 15 242 3 353 1,7 -  

Sep 25 911 5 701 2,9 -  

Okt 54 871 18 107 6,3 -  

Nov 76 210 25 149 8,7 -  

Dec 100 597 67 400 11,5 -  

 

Totalt 

  

339 744 

 

76,1 

 

27 300 

 

367 044 
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Efter installering av solfångare, med borträknande av värmeförluster i lagret, reduceras 

energianvändningen från fjärrvärme från 669 MWh per år till 262,4 MWh per år. Kostnader 

per levererad effekt (kW/år) avläses i tabell 3 då värdet 11 500 kr erhålls.  

 

 

Månad Kostnad 

(kr/kWh/år) 

Kostnad 

(kr/år) 

Levererad 

effekt (kW/år) 

Kostnad för 

levererad effekt 

(kr/kW, år) 

Totala 

kostnader 

(kr/år) 

Jan 0,67 49 640 8,2 -  

Feb 0,67 28 868 4,7 -  

Mar 0,67 6 725 0,9 -  

Okt 0,33 18 568 3,2 -  

Nov 0,33 26 371 4,3 -  

Dec 0,67 45 420 7,5 -  

Totalt  175 592 29,9 11 500 187 092 
Tabell 16: Totala kostnader för fjärrvärme per år efter installering av solfångare, där all den producerade energin 

används eller lagras. 

 

Vid ett scenario där enbart solfångare installeras och inget lager utnyttjas finns ingen 

möjlighet att ta tillvara på överproduktionen under sommarhalvåret, vilket ger en annan 

prisbild än visat i tabell 16. Utan överproduktion blir istället den inköpta fjärrvärmen under 

vinterhalvåret högre, enligt tabell 17 nedan. 

 

Månad Kostad 

(kr/kWh/år) 

Kostnad 

(kr/år) 

Levererad effekt 

(kW/år) 

Kostnad för 

levererad effekt 

(kr/kW, år) 

Totala 

kostnader 

(kr/år) 

Jan 0,67 65 667 11,2 -  

Feb 0,67 44 894 7,6 -  

Mar 0,67 22 752 3,9 -  

Okt 0,33 9 145 3,2 -  

Nov 0,33 20 882 7,2 -  

Dec 0,67 61 446 10,5 -  

Totalt  224 787 43,6 11 500 236 287 
Tabell 17: Totala kostnader för fjärrvärme per år efter installering av solfångare, där all den producerade energin 

från solfångarna som täcker värmebehovet för varje månad kan utnyttjas. Ingen energi lagras. 

 

Vid ovanstående scenario blir den inköpta energin från fjärrvärme 382 MWh per år istället 

för 262,4 MWh per år. För att kunna göra ekonomiska beräkningar på sparad energi efter 

installering av solfångare måste det nya energipriset för fjärrvärme räknas ut. Det görs genom 

att ta den nya totala kostnaden för inköpt fjärrvärme plus effektkostnad delas på antalet 

inköpta kWh, då ett snittpris för energin erhålls. Snittpriset för energin som köps in efter 

installering av solfångare med värmelager blir 0,69 kr/kWh. Snittpriset för energin som köps 

in efter installering av solfångare utan värmelager blir istället 0,62 kr/kWh.      
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4.1.7.1 Pay-back metoden 

För att räkna ut återbetalningstiden används ekvation (2). Den totala kostnaden för solvärme 

baseras på priset från ASV Solars egna solfångare och redovisas i tabell 16. Samtliga 

beräkningssteg för kostnader redovisas i bilaga 1. Vid takintegrerade solfångare kan en 

besparing på 400 kr/m2 göras (Flemming, W. personlig kommunikation, 15 maj 2017) vilket 

redovisas i tabell 19 och 21.  

 

 

Exempel 1: 

 

Totala investeringskostnaden 

solfångare 

Kr 

Kostnad solfångare 1 391 010 

Kostnad installation 932 000 

Totalt 2 323 010 
Tabell 18: Den totala investeringskostnaden för solfångare och installation exklusive drift och underhåll (ASV 

Solar, u.å, Flemming. W personlig kommunikation, 15 maj 2017). 

 

𝑃𝑎𝑦 − 𝑜𝑓𝑓 =
2 323 010

382 000 𝑥 0,61
= 9,9 å𝑟 

 

 

Exempel 2: 

 

Totala investeringskostnaden takintegrerat Kr 

Kostnad solfångare 1 018 210 

Kostnad installation 932 000 

Totalt 1 950 210 
Tabell 19: Den totala investeringskostnaden för takintegrerade solfångare och installation exklusive drift och 

underhåll (ASV Solar, u.å, Flemming. W personlig kommunikation, 15 maj 2017). 

 

𝑃𝑎𝑦 − 𝑜𝑓𝑓 =
1 950 210

(382 000 𝑥 0,61)
= 8,4 å𝑟 

 

Exempel 3: 

 

Totala investeringskostnaden Kr 

Kostnad solfångare 1 391 010 

Kostnad installation 932 000 

Kostnad lager 168 000 

Totalt 2 491 010 
Tabell: 20: Den totala investeringskostnaden för solfångare, installation samt lager exklusive drift och underhåll 

(ASV Solar, u.å, Flemming. W personlig kommunikation, 15 maj 2017). 

 

𝑃𝑎𝑦 − 𝑜𝑓𝑓 =
2 491 010

262 400 𝑥 0,69
= 13,6 å𝑟 
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Exempel 4: 

 

Totala investeringskostnaden takintegrerat Kr 

Kostnad solfångare 1 018 210 

Kostnad installation 932 000 

Kostnad lager 168 000 

Totalt 2 118 210 
Tabell 21: Den totala investeringskostnaden för solfångare, installation, lager exklusive drift och underhåll samt 

avdrag för kostnad för takintegrering (ASV Solar, u.å, Flemming. W personlig kommunikation, 15 maj 2017).  

 

𝑃𝑎𝑦 − 𝑜𝑓𝑓 =
2 118 210

(262 400 𝑥 0,69)
= 11,7 å𝑟 

 

4.1.7.2 Nuvärdesmetoden 

För att räkna ut vad nuvärdet av investeringen blir används ekvation (3). Då en 

solfångaranläggning beräknas ha en livslängd på 20 - 30 år och inte säljs vidare i andrahand 

kvarblir därför inget restvärde. För diskonteringsfaktor hämtas tabellvärden för bestämd 

kalkylränta från standardtabell. Fullständiga uträkningar redovisas i bilaga 2. I tabell  

 

Exempel 1: 

 

Nuvärdeskalkyl för solfångare med lager  

Nuvärde inbetalningsöverskott 1 981 199 kr 

Grundinvestering solfångare 2 323 010 kr 

Grundinvestering lager 168 000 

Nuvärde 204 326 kr 
Tabell 21: Redovisade värden för uträkning av nuvärdet vid investeringen i solfångaranläggning med lager utan 

takintegrering, inklusive drift och underhåll av lager och solfångare.  

 

𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 =  1 981 199 –  2 491 010 = −509 811 kr 

 

Exempel 2: 

 

Nuvärdeskalkyl för solfångare utan lager  

Nuvärde inbetalningsöverskott 1 295 729 kr 

Grundinvestering 2 323 010 kr 

Nuvärde -313 144 kr 
Tabell 22: Redovisade värden för uträkning av nuvärdet av investeringen i solfångaranläggning utan 

takintegrering med 5% kalkylränta, inklusive drift och underhåll av lager och solfångare.  

 

𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 =  1 295 729 –  2 323 010 = −1 027 281 kr 

 

 

 

 

 

 

Exempel 3: 
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Nuvärdeskalkyl för takintegrerade 

solfångare utan lager 

 

Nuvärde inbetalningsöverskott 1 410 397 kr 

Grundinvestering 1 950 210 kr 

Nuvärde 59 656 kr 
Tabell 23: Redovisade värden för uträkning av nuvärdet vid investering i solfångaranläggning med 5% 

kalkylränta och avdrag för takintegrering, inklusive drift och underhåll av lager och solfångare. 

 

𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 =  1 410 397 –  1 950 210 = −539 813 kr 

 

 

Exempel 4: 

 

Nuvärdeskalkyl för takintegrerade 

solfångare med lager 

 

Nuvärde inbetalningsöverskott 2 095 867 kr 

Grundinvestering solfångare 1 950 210 kr 

Grundinvestering lager 168 000 

Nuvärde 577 126 kr 
Tabell 24: Redovisade värden för uträkning av nuvärdet vid investering av solfångaranläggning och lager med 

5% kalkylränta och avdrag för takintegrering, inklusive drift och underhåll av lager och solfångare. 

 

𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 =  2 095 867 –  2 118 210 = −22 343 kr 
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5 DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING 

5.1 Diskussion 

Under arbetets gång har en del antaganden fått göras och tankarna har gått i olika banor kring 

tillvägagångssätt samt data och resultat. 

 

Till att börja med så har beräkningarna för dimensionering av värmelagret och dess förluster 

lett till resultaten vi fått tack vare enkla beräkningar och vissa antaganden. För att få fram mer 

korrekta uträkningar krävs komplicerade samband och formler. Med hjälp av 

simuleringsprogram kan beräkningarna ge noggrannare resultat, men då tillgång till 

simuleringsprogram inte funnits så har beräkningarna blivit enkla och parametrar 

uppskattade. Värmeförlusterna i lagret har dimensionerats utifrån antagandet att en 

toppisolering finns då den är direkt nödvändig för borrhålslager, men med rådande brist på 

data om kostnader för sådant lager är det inte med i de ekonomiska uträkningarna. 

 

Verkningsgraden har även baserats på att det inte sker grundvattenströmningar kring 

borrhålen. Antagandet beror på svårigheter att finna rätt kompetens att hjälpa oss tolka den 

geotekniska datan kring området. Utifrån den kännedom som finns om vanliga bergarter i 

Sverige vid olika geografiska placeringar går det att spekulera kring om det verkliga scenariot 

gett ett bättre resultat än beräknat, därför är värmeförlusterna i beräkningarna baserade på att 

bergarten i marken är granit. Information om exakt vilken typ av bergart som finns i marken 

där bostadsområdet befinner sig är begränsad, men går att uppskatta om noggrannare 

undersökning av kringliggande borrhål görs.   

 

Under tiden då värmekudden byggs upp i lagret, är förlusterna större vilket gör att mindre 

energi kan användas. Återbetalningstiden hade blivit längre om beräkningarna inkluderat 

tiden och energin det tar för att bygga upp värmekudden. Beräkningar på detta går troligtvis 

att göras med mer komplicerade formler och djupare kunskaper om laddning av lager.   

 

För att öka incitamenten för installation av större solvärmeanläggningar hade det kunnat vara 

en bra idé att införa investeringsstöd för solvärmeanläggningar över en viss effekt. Att 

producera värmeenergi från solen är förnybart och ger på så vis skäl att hjälpa investerare 

ekonomiskt, likt de som producerar förnybar el får elcertifikat. I diagram 1 visas tydligt hur 

antalet nya anläggningar minskade i antal sedan subventionerna för solvärme slopades, vilket 

visar att potentiella köpare påverkas av styrmedlen som finns.  

 

Solfångarna har dimensionerats efter en genomsnittlig verkningsgrad på 40% under hela året, 

vilket i ett verkligt scenario inte riktigt stämmer men som är ett antagande som brukar göras 

vid teoretiska undersökningar. Därav valet att använda en verkningsgrad på 40%. Vid korrekt 

bedömning av verkningsgraden månad för månad behövs djupare kunskaper inom solvärme 

samt de specifika solfångarmodulerna och klimat i det geografiska området som solfångarna 

placeras. Rimligtvis blir produktionen under sommarhalvåret och mer energi kan lagras i 

borrhålen under sommaren, medan produktionen blir något lägre under vintern.  

 

Lutningen på solfångarna är dimensionerade efter en total årsproduktion istället för att vara 

dimensionerade utifrån solinstrålningen under sommaren. PVGIS rekommenderade vinkeln 

som en optimal snittvinkel för en bra årsproduktion vilket motiverar valet av vinkel. Den 
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optimala vinkeln skulle istället kunna bli 32 grader vid enbart dimensionering av 

sommarinstrålningen.  

 

Dock kan det påpekas att vid studerande av Excel fil erhållen från ASV Solar så visas ingen 

skillnad i den totala årsproduktionen vid en ändring av vinkeln från 42 grader till 32 grader, 

men den fördelade produktionen för sommar och vinter förändras. Slutsatsen projektgruppen 

drar kan således vara att vinkeln påverkar mer hur energin som produceras bör fördelas över 

sommaren och vintern. Vid högre sommarproduktion kan mer energi matas ner i lagret, vilket 

i sin tur leder till bättre utnyttjande av lagret. Däremot blir då produktionen under vintern 

sämre och det är enbart vid noggrannare undersökning det går att fastställa vilket alternativ 

som hade gett bäst utfall. Det återkopplar även till diskussionen kring den genomsnittliga 

verkningsgraden.  

 

 Vid mätningar av disponibel solfångar-area har ingen hänsyn till skuggning tagit. Det 

beslutet baserades på brist på data samt egna möjligheter att kunna mäta hur stor skugga 

ventilationskåpor kastar över taken. Det är något som i framtida arbeten bör undersökas 

noggrannare då det påverkar mängden disponibel solfångar-area.  

 

Vid ekonomiska beräkningar har enbart kostnader för inköpt fjärrvärme i kWh samt levererad 

effekt i kW tagits med i de totala kostnaderna för energin, både före och efter installering av 

solfångare och lager. Från HFAB har erhållits ett diagram med vad deras totala kostnader var 

för fjärrvärme under 2016 vilket visar en större summa än den som räknats fram. Vilka 

parametrar som ingår i den prisuppgiften är dock oklart vilket således lett fram till att den inte 

använts. Anledningen till att egna beräknade kostnader hellre används i rapporten är för att 

samma parametrar används både före och efter besparingar. Därmed blir det ett tydligt 

förhållande som är lätt att utgå ifrån. Då kostnaden från HFAB är högre än den kostnaden 

som beräknats i rapporten är det rimligtvis rätt siffror och projektgruppens egna något 

underskattade.  

 

Hade rätt kostnad från HFAB använts som ett ytterligare exempel vid besparingar hade 

parametrarna inte stämt överens och då gett, vad projektgruppen tror, en felaktig jämförelse.  

Det är dock en punkt att undersöka mer ingående för framtida arbete då det är den korrekta 

prisbilden för fjärrvärmekostnader. Är den nuvarande kostnaden högre i verkligheten än i 

beräkningar så är troligtvis även kostnaden efter besparingar högre i verkligheten. 

 

I rapporten redogör projektgruppen för användande av värmepump som används för att föra 

upp värmen ur borrhålen samt höja upp temperaturen på vattnet som sedan går ut i 

byggnaderna. En värmepump bör vara med i ekonomiska beräkningar, men projektgruppen 

har valt att inte göra det. Anledningen är att information om standardkostnader för 

bergvärmepump för större fastigheter inte finns tillgänglig samt att korrekt offert på önskad 

effekt hos en bergvärmepump kräver kännedom om lagret effektkapacitet eller lagrade effekt 

vilket projektgruppen var att inte gå in på i den här rapporten.  

 

Slutligen visar sig resultatet inte vara lönsamt för något av de fyra exempel som har 

undersökts där projektgruppen tittat på lönsamhet för  

1. Enbart solvärmesystem med icke takintegrerade solfångare 

2. Enbart solvärmesystem med takintegrerade solfångare 

3. Solvärmesystem med icke takintegrerade solfångare med lager 

4. Solvärme med takintegrerade solfångare med lager. 
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Anledningen till avsaknad av lönsamhet är till stor del för att inte hela lagrets kapacitet 

utnyttjas och för att priset för fjärrvärme är lågt.  

5.2 Slutsats 

Slutsatsen är att solvärme med värmelagring inte är en lönsam investering för kvarteret 

Jordmånen. Återbetalningstiden blir för lång för att företag eller kommunen ska få intresse av 

att investera i solvärmesystem med lager för det här kvarteret. Räknas dessutom 

uppladdningen av lagret, uppbyggningen av värmekudden och värmepumparnas 

inköpskostnad samt drift och underhåll blir återbetalningstiden ännu längre och nuvärdet 

mindre. Att kvarteret Jordmånen har energieffektiva byggnader är en bra förutsättning för 

solvärme då större del av behovet kan täckas, men takytorna begränsar den möjliga 

solfångarytan. En större solfångaryta skulle ge bättre möjligheter för lönsamhet, då mer 

energi kan användas för lagring och sedan kunna användas under vinterhalvåret. Med ökade 

energipriser i framtiden kan solvärmesystem bli mer intressanta att investera i och 

möjligheten för lönsamhet bli större.  

 

6 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

6.2 Framtida arbete 

Projektgruppen rekommenderar ett vidare arbete inom solvärme och värmelagring där en 

djupdykning görs inom lagringsteknik och exakta mätningar av markmaterial finns 

tillgängliga för att få korrekt lagringsförmåga. Ett fall där hela lagrets kapacitet kan användas 

är det som skulle ge bäst verklighetsbild av ett kombinerat solvärme - och 

värmelagringssystem och är det ideala fallet att studera. Därför rekommenderas även fler 

studier av just lagringskapacitet och solvärme för att täcka hela lagret för att få ett bättre 

resultat i lönsamhet.  

 

För att genomföra beräkningar av uppladdning av lagret rekommenderas större djupdykning i 

formler och data som krävs för noggrannare resultat, samt finna eller uppfinna bra 

simuleringsprogram.   

 

Slutligen vill projektgruppen uttrycka ett stort intresse för att se fortsatt arbete inom 

borrhålslagring kombinerat med solfångare.   
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BILAGA 1: UTRÄKNINGAR AV 

INVESTERINGSKOSTNADER 
 

Exempel 1: Kostnad vid enbart installering av solfångare utan takintegration 

G = (1 492,5 kr/m2 x 932 m2) + (1000 kr/m2 x 932 m2) =2 323 010 kr 

a = 382 000 kWh * 0,61 kr/kWh =233 020 kr  

 

Exempel 2: Kostnad vid enbart installering av solfångare med takintegration 

G = ((1 492,5 kr/m2 – 400 kr/m2) x 932 m2) + (1000 kr/m2 x 932 m2) =1 950 210 kr 

a = 382 000 kWh * 0,61 kr/kWh =233 020 kr  

 

Exempel 3: Kostnad utan takintegration  

G = (1 492,5 kr/m2 x 932 m2) + (1000 kr/m2 x 932 m2) + (5000 kr/m x 20 m) + (200 kr/m x 

150 m) + (500 kr/m x 19 x 4 m) = 2 495 610 kr 

a = 282 400 kWh * 0,69 kr/kWh = 194 856 kr 

Utöver Grundinvesteringen uppgår en årlig driftkostnad på (25 kr/MWh x 184 MWh) = 4 600 

 

Exempel 4: Kostnad med besparing för takintegration 

G = ((1 492,5 kr/m2 – 400 kr/m2) x 932 m2) + (1000 kr/m2 x 932 m2) + (5000 kr/m x 20 m) + 

(200 kr/m x 150 m) + (500 kr/m x 19 x 4 m) = 2 118 210 kr 

a = 282 400 kWh * 0,69 kr/kWh = 194 856 kr 

Utöver Grundinvesteringen uppgår en årlig driftkostnad på (25 kr/MWh x 184 MWh) = 4 600 
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BILAGA 2: UTRÄKNINGAR AV NUVÄRDE 
 

Diskonteringsfaktor hämtas ur standardtabell som även benämns nuvärdes summefaktor. 

 

Exempel 1: Kostnader för solfångare med lager med icke takintegrerade solfångare 

Nuvärde av inbetalningsöverskott med 5% kalkylränta: 

128 892 kr x 15,371 = 1 981 199 kr 

Grundinvestering solfångare = 2 323 010 kr  

Grundinvestering lager = 168 000 kr 

Underhåll och drift per år lager = 4 600 kr 

Underhåll och drift per år solfångare = 46 460 kr (2% av grundinvesteringen) 

Årlig inbetalning (besparing) = 179 952 kr  

a = 179 952 kr – 4 600 kr – 46 460 kr =128 892 kr 

Investeringens ekonomiska livslängd = 30 år 

 

Exempel 2: Kostnader för solfångare utan lager med icke takintegrerade solfångare 

Nuvärde av inbetalningsöverskott med 5% kalkylränta = 84 297 kr x 15,371 = 1 295 729 kr  

Grundinvestering solfångare = 2 323 010 kr 

Underhåll och drift per år solfångare = 46 460 kr (2% av grundinvesteringen) 

Årlig inbetalning = 130 757 kr 

a = 130 757 kr – 46 460 kr = 84 297 kr 

Investeringens livslängd 30 år 

 

Exempel 3: Kostnader utan lager med takintegrerade solfångare 

Nuvärde av inbetalningsöverskott med 5% kalkylränta = 91 757 kr x 15,371 = 1 410 397 kr  

Grundinvestering solfångare = 1 950 210 kr 

Underhåll och drift per år solfångare = 39 000 kr (2% av grundinvesteringen) 

Årlig inbetalning = 130 757 kr 

a = 130 757 kr – 39 000 kr = 91 757 kr  

Investeringens livslängd = 30 år 

 

Exempel 4: Kostnader med lager med takintegrerade solfångare 

Nuvärde av inbetalningsöverskott med 5% kalkylränta = 136 352 kr x 15,371 = 2 095 867 kr 

Grundinvestering solfångare = 1950 210 kr 

Grundinvestering lager = 168 000 kr 

Underhåll och drift per år lager = 4 600 kr 

Underhåll och drift per år solfångare = 39 000kr (2% av grundinvesteringen) 

Årlig inbetalning = 179 952 kr 

a = 179 952 kr – 4 600 kr – 39 000 kr = 136 352 kr 

Investeringens livslängd = 30 år 
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