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Sammanfattning
Med ett ständigt växande miljömedvetet tänk, har jag fått i uppdrag av Ystad Energi AB att titta
närmare på samt sammanställa information om solvärmeaspekter i samband med Ystads kommunalt
ägda fjärrvärmeverksamhet. Detta för att minska behovet av biobränsle för att täcka värmebehovet
samtidigt som miljöbelastningen minskar. Solenergianläggningar kan byggas ut i etapper,
flexibiliteten i den här typen av energianläggning väger upp för bristen av kontinuerlig
energitillförsel. Beräkningarna i rapporten täcker för den anläggningsstorlek som kan anses vara den
största kostnadsmässigt. Detaljerade beräkningar finns med i rapporten, det går därmed lätt att
ändra olika parametrar. Att gå i tankar om huruvida investering i solvärme är en livskraftig idé eller
inte är det sannolikt många som gör. Det finns många aspekter att beakta, men min åsikt är att
solvärme helt klart är ett lämpligt spår att välja. Trots att solvärmen är ungefär 50 % dyrare än den
befintliga värmeproduktionen, det är dock så att endast uppemot 15 % solvärme skulle vara
ekonomiskt rimligt att bygga ut. Med 15 % solvärme i Ystad skulle kommunen ha Europas största
solfångaranläggning, det är ju då tur att möjlighet för utbyggnad i omgångar finns. Sen ska inte de
utsläppsreduktioner solenergi ger upphov till förbises, dessa finns uppskattade i rapporten.
Förhoppningen är att denna rapport skall skingra en del moln samt underlätta vid beslutstagande.

Abstract
This report deals with thermal solar energy in district heating systems. It has been
written in such a way that necessary information should be provided for the
viewer at all time. The report covers the basic of solar radiation, detailed methods
for calculations of energy and economy. Great emphasis was placed on practical
applications in terms of technical specifications, operation and maintenance. Part
of the report deals with environmental issues. The main purpose of this report
was to write a summary of necessary information that can be used to strengthen
the decision making to undertake an investment of a solar thermal plant.
Information in this report varies between authority trials into useful information
for marketing. Much of the used information has been taken from government
agencies such as Energimyndigheten. One of the main results from the report was
that the solar energy received a higher cost than existing heat, thus requiring a
functioning business model.

Förord
Detta arbete är skrivet i samarbete med Ystad Energi AB. Vad gäller arbetets struktur och
frågeställningar har möjlighet funnits att själv utforma innehållet utifrån grundpelaren i arbetet
nämligen storskalig solfjärrvärme. Min förhoppning är att ni som läsare skall få användning av
innehållet. Men denna rapport utgör även en avslutande syntes på utbildningen till Energiingenjör
vid Högskolan i Halmstad. En uppgift där kunskap från olika delar av utbildningen återupptas och
knyts samman. Skrivprocessen är också en viktig del av uppgiften, att skriva något så omfattande och
efter konstens alla regler har verkligen varit intressant och bildande. Jämfört med den första skriftliga
uppgift som blev gjord under utbildningens början kan skillnaden på kvalité snabbt inses. Det är
intressant att blicka tillbaka på de tre åren som varit och inse hur mycket nya kunskaper som intagits.
Samtidigt blickar man ut över all den kunskap som ligger framför en. Det är ju trots allt så att hur
mycket man än lär sig blir man aldrig fullärd.
I samband med utbildningen i sin helhet vill jag rikta ett stort tack till alla er inom sektionen för
ekonomi och teknik och mer specifikt till er inom energiteknik. Tack för ett ständigt vänligt och
tålmodigt bemötande, för uppmuntran, synpunkter och feedback.
Tack till Ystad Energi AB, Vinko Culjak för att jag fått genomföra arbetet hos er. För att ni tagit er tid
att visa mig runt samt låtit mig ta del av er verksamhet.

Halmstad, maj 2012
Helge Nilsson
helge.nilsson.88@gmail.com
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1 Inledning
I kapitel två kan kortfattat läsas om verksamheten vid Ystad Energi AB. Tonvikt här har lagts på
fjärrvärmeverksamheten.
I kapitel tre kan det vidare läsas om solinstrålningen i Sverige.
Kapitel fyra behandlar genomgående ett beräkningsexempel för en solfångaranläggning. Detta
exempel utgår från värmegenereringen i Ystad. Vidare finns beräkningsexempel på hur mycket
bränsle i form av träflis som en sådan solenergianläggning teoretiskt ger.
I kapitel fem behandlas beräkningar för behov av volym till värmelager samt hur man kan förhålla sig
till behovet av värmelagringskapacitet.
Kapitel sex behandlar grundläggande ekonomi för solvärmeanläggningar samt beräkningsexempel
utifrån anläggningsexempel från kapitel fyra. Vidare belyses eventuella affärsmodeller.
Kapitel sju är det kapitel där störst tyngd i rapporten har lagts. Kapitlet behandlar bland annat
systemlösningar, funktion och underhåll samt information om myndighetsprövningar.
I kapitel åtta behandlas genomgående de olika utsläpp som förbränning ger upphov till samt
teoretiska beräkningar för hur mycket dessa utsläpp skulle kunna minska i samband med
solenergianläggning från kapitel fyra. Utöver detta belyses även vilka av de 16 miljökvalitetsmålen1
en solenergianläggning bidrar till att uppnå.

1.1 Bakgrund
Det används alltmer energi i världen. Allteftersom energibehovet ökar krävs det mer effektiva
metoder att tillgodose sig energin för att den ska räcka till. Majoriteten av den energi vi idag
använder har tillförts jorden från solen, vare sig det handlar om fossila bränslen eller vind- och
vattenkraft. Då förefaller det sig naturligt att använda sig av solenergi direkt och kapa bort
mellanhänderna. EU har satt upp målen om 20/20/20; det vill säga mindre utsläpp CO2, mer
förnybart samt lägre energianvändning i procent räknat från 1990 fram till 2020.
I Sverige är fjärrvärme den dominerande uppvärmningsformen, med stora marknadsandelar inom
områdena flerbostadshus och lokaler. Majoriteten av energitillförseln kommer från förbränning av
biobränslen, avfall och torv. En andel av värmen skulle kunna tillföras med solenergi. Om så var fallet
skulle belastning på resursbehovet minska då mindre bränsle skulle behöva tillföras. På så sätt kapas
en mellanhand i energiledet. Dessvärre uppnås inte EU målen i något större omfång eftersom stora
delar av fjärrvärme industrin redan använder bränslen vilka klassas som förnybara. Det är ändå
intressant ur olika synpunkter att titta närmre på alternativet storskalig solfjärrvärme.

1.2 Syfte





1

Fördjupa sig i ämnet: solvärme i fjärrvärmenät.
Beräkna på olika anläggningars storlek utifrån befintligt värmebehov i Ystad kommun.
Beräkna för dygnslagring av värme.
Kalkylera för kostnader samt värdera affärsmodeller.

År 1999 antog Sveriges riksdag 15 av de 16 miljökvalitetsmålen, det 16:e målet tillkom år 2005.
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Framhäva att solenergi inte är ett ”Stand-alone” system utan snarare ett komplement/
effektivisering.
Att skriva en sammanställning med avseende på: tekniska lösningar, drift- och service
egenskaper, ekonomi- och miljöfördelar, denna ska sedan kunna utgöra grund för eventuella
investeringar i storskalig solfjärrvärme hos Ystad Energi.
Att sammanställa grundläggande fakta, metod för beräkningsgång samt allmän praktisk
information angående solfångare och dess anläggning.

1.3 Frågeställningar






Vilken storlek på solfångaranläggning behövs för att täcka Ystads fjärrvärme behov på
sommaren?
Ekonomi i utbytt biobränsle (viktmässigt) mot solenergianläggningens produktion?
Vad är en lämplig storlek på ackumulatortank för en sådan anläggning?
Solfångarmoduler i serie eller parallellt?
Hur påverkas befintliga förbränningspannors verkningsgrad vid användning av solvärme?

1.4 Avgränsningar
Detta avsnitt beskriver de avgränsningar rapporten ska hålla sig inom. Alltså hittas här information
om rapportens innehåll.




I huvudsak titta på ackumulering i form av dygnsackumulering.
I huvudsak fokusera på markuppställda anläggningar.
Solvärme ersätter endast biobränsle; flis. Detta för att underlätta vid beräkning. I beräkning
antas det att hela den årliga värmegenereringen har sitt ursprung i träbränslen. Detta är en
sanning med modifikation som kan ses i kapitel 3.4.

1.5 Metod
Det tillvägagångsätt som tillämpats under arbetets gång har varit olika möten med både handeledare
på högskolan men även olika möten med bihandledare på Ystad Energi. I samband med möte hos
Ystad Energi AB ingick studiebesök med ingående rundvisning av produktionsanläggning.
Informationsinsamling har skett med hjälp av Internet samt litteraturstudier, men även från kunskap
som tillgodosetts via kurser under utbildningens gång. Med tillgång till produktionsstatistik har
energiberäkningar genomförts.
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2 Ystad Energi AB
2.1 Historik
Verksamheten har sin grund i Ystads gasverk vilket bildades år 1860. Ytterligare verksamhet startades
år 1911 och denna gång i form av ett elverk. Fjärrvärmeverksamheten startade år 1985. Ystad Energi
har även sedan år 2000 i uppdrag att etablera ett bredbandsnät i Ystad kommun.
Verksamheten för allmän gasdistribution avvecklades under 1970-talet.
År 1996 bolagiserades energiverksamheten som en följd av elmarknadens avreglering. Bolaget
köptes då av Ystad kommun [1].

2.2 Ägaridé samt affärsidé
Bolaget Ystad Energi AB är helägt av Ystads kommun. Företagets verksamhet innefattar fjärrvärme,
elnätstjänster, bredbandskommunikation, gatubelysning samt tilläggstjänster såsom trygghetslarm
och radiokommunikation.
Inom Ystad Energi AB ska affärsmässighet kombineras med kommunal nytta samt att all verksamhet
ska sträva efter god miljö och säkerhet [1].
”Ystad Energi står för kompetens, säkerhet och prisvärda produkter inom elnät,
fjärrvärmeförsörjning och kommunikation.”

2.3 Fjärrvärme
Fjärrvärme verksamheten i Ystad är uppdelad vid olika produktionsanläggningar varvid de flesta
befinner sig vid panncentral Anoden, verksamhetens huvudsakliga placering. Huvuddelen av värme
produktionen genereras i två pannor som eldas med biobränslen vardera på 10 MW plus 3 MW
rökgaskondensering. Dessa installerades år 2007 och benämns P96 samt P94. Utöver dessa finns vid
Anoden P93 en 5 MW panna (träflis), P37 en 3 MW panna (träflis, bricketter), P34 en 1 MW
oljepanna vilken är konverterad för drift av deponi gas, P35 och P36 båda 10 MW oljepannor för
användning vid behov av spetslast. Totalt ger detta en produktionskapacitet på 55 MW varav 35 MW
biobränsle.
Tabell 2.1 Produktionsanläggningar i Anoden

P96

Träflis 10 MW, rökgaskondesering 3 MW

P94

Träflis 10 MW, rökgaskondesering 3 MW

P93

Träflis 5 MW

P37

Träflis, bricketter 3 MW

P34

Deponi gas (biogas) 1 MW

P35

Olja 10 MW

P36

Olja 10 MW

Utöver produktionsanläggningarna vid Anoden finns även en oljepanna på 6 MW. Ett externt
fjärrvärmenät med följande produktionsanläggningar deponi gas 1 MW, oljepanna 1,5 MW, elpanna
0,2 MW. Ystad Energi har planer på att sammanbygga detta nät med huvudnätet. Lantmännen har
3|Sida
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värmeproduktion (biobränsle) mellan 3-10 MW mot fjärrvärmenätet. Lantmännens verksamhet
sammanfaller inte direkt med sommarmånaderna.
Antalet kunder som köper fjärrvärme av Ystad Energi delas in i tre följande kategorier och uppgår till
17 industrier vilka tillsammans har ett värmebehov på 6 GWh, 415 fastigheter och lokaler är anslutna
med ett sammanlagt värmebehov på 106 GWh. Samt 1028 villor med ett totalt värmebehov på 25
GWh.
Tabell 2.2 Total årlig försäljning av fjärrvärme

Antal kunder

Sammanlagd försäljning

1460

137 GWh

Ovanstående siffror förändras kontinuerligt. Dels på grund av varierande väder men även på grund
av att antalet kunder årligen ökar. Total längd på fjärrvärmenätet är större än 93 km och
vattenvolymen för densamma är högre än 1650 m3. Dessa siffror ger god uppfattning om
ledningsnätet och årlig värmeförsäljning [2].
I resten av kapitlet visas fyra diagram varav tre av dem på olika sätt illustrerar
fjärrvärmeproduktionen i Ystad och ett av dem visar medelreturtemperaturen i fjärrvärmenätet.
I figur 2.1 kan värmeproduktionens ursprung följas år för år sedan 1994 fram till år 2011. Tydligast
ses att andelen värme från flis ökat markant efter år 2007 då P96 och P94 togs i bruk. Samtidigt som
dessa pannor togs i bruk tillkom rökgaskondensering. Det ses också att andelen olja minskat kraftigt
sedan början på 2000-talet.

Fjärrvärmeproduktion i Ystad åren 1994 - 2011
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Figur 2.1 Anger från vilka primärenergikällor som använts under åren 1994-2010.
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Fjärrvärmeproduktion i Ystad åren 2005 - 2011
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Figur 2.2 Visar total produktion månad per månad mellan åren 2004-2011.

I figur 2.3 ses det att andelen träflis står för en mycket stor del av den årliga värmeproduktionen.
Lantmännens produktion på 19 % kommer från spannmålstorkar, driften för dessa förefaller främst
under vår och höst och sammanfaller inte med sommarproduktionen. Detta är viktigt då industriell
spillvärme på sommaren alltid bör användas före solvärme. I Ystad är den relativa andelen fossila
bränslen mycket låg med endast en procentandel olja för värmeproduktion under år 2011. Det är
också fascinerande att en tiondel av den årliga värmeproduktionen kommer från värme genom
kondensering av rökgaserna.

5|Sida

H. Nilsson

Solvärme i fjärrvärmesystem

Maj 2012

Bränslefördelning
Värmeproduktion i Ystad 2011
Träflis

Kondensering

Deponigas

Olja

Lantmännen (träflis)

19%

1%
2%
10%

68%

Figur 2.3 Visar hur bränslefördelningen såg ut år 2011 i Ystad.

Medelreturtemperatur i fjärrvärmenät, Ystad
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Figur 2.4 Visar hur medelreturtemperaturen varit fördelad månad per månad mellan åren 2009-2011. Observera att yaxeln inte startar vid noll.
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3 Grundläggande om solinstrålning
Solstrålningen som träffar jorden består av elektromagnetisk strålning. Endast en liten del av
spektrumet för strålningen kan uppfattas av det mänskliga ögat som synligt ljus. Strålning av kortare
våglängd än det som det mänskliga ögat klarar att uppfatta benämns ultraviolettstrålning medan de
av högre våglängd benämns infrarödstrålning. Den gemensamma nämnaren för alla våglängder av
elektromagnetisk strålning är att de transporterar energi från ursprungskällan. Då strålning träffar
materia kan följande inträffa; reflektion, absorbtion eller genomträngning av material.
Vid de fall strålning infaller vinkelrätt mot en yta erhålls det bästa utbytet per areaenhet. I de fall
strålningen träffar en yta snett erhålls mindre strålning per areaenhet, se figur 3.1.

Figur 3.1 Visar förhållandet mellan infallsvinkel och yta som träffas av strålningen.

En fast monterad solfångare har en vinkel mot solen som varierar i tiden. Vinkelns variation påverkar
instrålningen som når solfångaren. Den nyttiggjorda instrålningen minskar med avvikande
väderstreck från söder samt att den påverkas av lutningsvinkeln gentemot horisontalplanet, se tabell
3.1.
Tabell 3.1 Faktor som solstrålningen minskar med vid ogynnsamma förhållanden

Riktning

Lutning
15°

30°

45°

65°

S

0,91

0,99

1

0,96

SV, SO

0,87

0,92

0,93

0,89

V, O

0,79

0,78

0,75

0,69

Källa: Solenergi – Praktiska tillämpningar i bebyggelse av L Andrén, 2007, Stockholm: AB Svensk Byggtjänst. Copyright L.
Andrén och AB Svensk Byggtjänst 2007.

Utanför atmosfären är instrålningen 1360 W/m2, detta värde benämns solarkonstanten och är inte
en egentlig konstant då värdet varierar eftersom jordens bana runt solen är elliptisk. Denna effekt
skulle erhållas vid jordytan också om det inte var för molekylerna i atmosfären där en del av
strålningen reflekteras och absorberas. Följden blir att då solen står lågt vilket inträffar vid morgon,
kväll och stora delar av vinterhalvåret kommer strålningen att passera en längre sträcka genom
atmosfären och den faktiska effekten som når jorden blir svagare per areaenhet.
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Instrålningen på jorden kan uppskattas till 1000 W/m2 vinkelrätt mot solen en klar dag. Detta är en
siffra som gäller över hela jordklotet så länge solen står någorlunda högt på himlen. Vad som sedan
avgör mängden energi är antalet soltimmar.
Om solen sken med 1000 W/m2 under alla årets 8760 timmar skulle den totala energin bli 8760
kWh/m2, år. Den faktiska situationen ser annorlunda ut och kan mycket grovt beskrivas så här.
Hälften av ovanstående försvinner på vinterhalvåret som en följd av att solen står lågt, 4380
kWh/m2, år. Hälften av återstoden försvinner under årets nätter, 2190 kWh/m2, år. Ytterligare
hälften av detta försvinner till följd av mulet väder, 1095 kWh/m2, år.
Ett medel för instrålad energi i Sverige kan uppskattas till 1000 kWh/m2, år på en horisontell yta.
Skillnaden i instrålning mellan norra och södra Sverige är inte stor. Medelinstrålningen i Sverige kan
jämföras med den årliga instrålningen vid ekvatorn vilken befinner sig vid uppemot 2500 kWh/m2, år.

Instrålningens årliga fördelning
38° från horisontell planet
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Figur 3.2 Anger den procentuella fördelningen av solinstrålningen i Ystad. I Ystad erhålls optimalt vinkelförhållande vid
38° lutning från horisontell planet mot söder. Källa: Se Bilaga 1.

En egenskap med den instrålade solenergin är att den inte sammanfaller med det största
värmebehovet. Detta gäller främst under årets vinter månader. Under sommaren är
uppvärmningsbehovet lågt men instrålningen stor och på vintern gäller det motsatta. Detta kan ses
som ett tidsproblem och gäller även för dygnsvariationer under exempelvis sommaren finns behov
att använda solenergi då solen inte lyser, för att åstadkomma detta finns behov av värmelagring [3]
[4] [5].
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4 Anläggning – Beräkningsexempel
4.1 Solfångaranläggning
Följande beräkningsexempel sätter prägel på resten av rapporten. Beräkningen kan ses som ett
maximalt alternativ utifrån vissa parametrar. Nämligen att anläggningen producerar så mycket som
möjligt utifrån produktionsdata i Ystads befintliga anläggningar; utan att generera överproduktion på
sommaren. Detta för att uppnå det mest kostnadseffektiva alternativet med avseende på avkastning
per kvadratmeter anläggning. Beräkningsalternativet förutsätter även att möjlighet för dygnslagring
av sommarbehovet finns tillgängligt med tanke på solstrålningens variationer över dygnet, samt med
avseende på dagarnas varierande väder.

Medelproduktion i Ystad 2005 - 2011
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Figur 4.1 Visar medelvärdet av värmeproduktionen per månad mellan åren 2005-2011 (se figur 2.2).

Utifrån värdena i figur 4.1 tar beräkningen form. Genom att bestämma hur stor anläggning som krävs
för att täcka det lägsta värmebehovet under sommaren. Den månad med lägst medelenergibehov är
juli med sina 3,492 GWh. Den procentuella medelfördelningen av solinstrålningen i juli månad är 14,1
% (se figur 3.2). Solinstrålningen i Ystad är 980 kWh/m2, år mot horisontell planet, vid optimal vinkel
(38°) mot söder är solinstrålningen 1140 kWh/m2, år (se Bilaga 1). För att komma vidare görs följande
rimliga antagande; plana solfångare har en årsverkningsgrad på 40 %. Med dessa parametrar blir det
möjligt att bestämma hur mycket värmeenergi en kvadratmeter årligen mottar. Det går även att
bestämma storlek på anläggningen utifrån ekv. 1. I följande beräkning antas söderläge med 38°
lutning från det horisontella planet.
[kWh/m2, juli] (Ekv. 1)
[m2]

(Ekv. 2)
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För att få en uppfattning om hur stort område detta rör sig om kan arean multipliceras med en faktor
1,5-2 för att ta hänsyn till markarean som upptas och inte enbart den aktiva solfångarytan. Detta tal
kan sedan beräknas med kvadratroten ur för att erhålla den kvadratiska längden på solfångarfältet.
√

[m]

(Ekv. 3)

En anläggning av denna storlek skulle teoretiskt kunna producera en viss andel av den årliga
produktionen hos Ystad Energi. Summan av den årliga medelproduktionen uppgår till 146,373 GWh
(se figur 4.1). Med uträknad årlig värmeenergi från solfångarfältet kan andelen solvärme bestämmas.

(

)

[GWh, år]

(Ekv. 4)

[%]

(Ekv. 5)

Figur 4.2 Visar hur mycket solvärme exempelanläggningen skulle generera. På toppen av staplarna anges den relativa
andelen solvärme månad för månad.
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4.2 Ersatt träflis i form av solvärme
Ystad Energi har olika produktionsanläggningar (se tabell 2.1) med olika verkningsgrader. I de mest
använda pannorna P96 och P94 är rökgaskondensering installerad, deras optimala verkningsgrad är
110 % räknat på det effektiva värmevärdet. Medan de pannor utan rökgaskondensering har en
optimal verkningsgrad på 88 % räknat på det effektiva värmevärdet. Men så körs inte pannorna på
märkeffekt hela tiden vilket sänker verkningsgraden. Ystad Energis systemverkningsgrad kan antas
vara 95 %. Värmevärdet i träflisen varierar beroende på fukthalten. Fukthalten i Ystad varierar mellan
25-55 %. Ett medelvärde för träflisens densitet2 antas till 390 kg/m3. För att göra en jämförbar
bedömning beräknas det effektiva värmevärdet för både den lägre samt den högre fukthalten.
[MJ/kg]

(Ekv. 6)

Där Hi är det effektiva värmevärdet, A är andelen aska (1,5 %), F är fukthalten, HTS är det effektiva
värmevärdet i torrsubstans (19,2 MJ/kg).
[MJ/kg]

(Ekv. 7)

[MJ/kg]

(Ekv. 8)

Den årliga produktionen från solfångaranläggningen beräknas till 24,761 GWh (se Ekv. 4). Denna
siffra kan användas för att bestämma massan på den träflis som ersätts. Omräknat till Joule blir
denna siffra.
[TJ, år]

(Ekv. 9)

[ton, år]

(Ekv. 10)

[ton, år]

(Ekv. 11)

[ton, år]

(Ekv. 12)

[ton, år]

(Ekv. 13)

Då fukthalten i bränslet är 25 % ersätter solfångaranläggningen årligen 6951 ton träflis (se Ekv. 11)
och då fukthalten i bränslet är 55 % ersätter solfångaranläggningen årligen 13404 ton träflis (se Ekv.
13). Observera att hänsyn till systemverkningsgraden är tagen i båda fallen. Det verkliga värdet
varierar sannolikt här emellan. Volymen för de båda fallen motsvarar [7] [8].

2

[m3, år]

(Ekv. 14)

[m3, år]

(Ekv. 15)

3

Densiteten hos trädbränslen varierar kraftigt; mellan c:a 310-470 kg/m s, detta kan gälla för en och samma
fukthalt [6].
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5 Ackumulatortank - Beräkningsexempel
Som beskrivet i föregående kapitel finns behov för dygnslagring av värmeenergi. Det är dock värt att
poängtera att värmelagring inte krävs då solvärmetillförseln är låg i jämförelse med värmebehovet.
En utgångspunkt för beräkning av volym på ackumulatortank är att utgå från att en av pannorna P96
eller P94 (vilka är de pannor som främst används) faller bort under tolv timmars tid. Effekten på
pannan är 10 MW samt rökgaskondensering 3 MW (se tabell 2.1). Detta skulle innebära en
lagringskapacitet på.
[MWh]

(Ekv. 16)

En annan utgångspunkt för beräkningen vore att utgå ifrån att lagringskapaciteten bör täcka två
dygns värmebehov under sommarmånaden juli. Utifrån medelproduktionen i juli månad (se figur 4.1)
3492 MWh, antas att dygnsproduktionen är jämnt fördelad under månadens dagar. Produktionen
per dygn blir då.
[MWh/dygn] (Ekv. 17)
För detta exempel skulle lagringskapaciteten behöva vara 226 MWh. För att bestämma erforderlig
volym på ackumulatortanken används följande.
[J]

(Ekv. 18)

Där Q är värmemängd (J), m är massan (kg), cp är specifik värmekapacitet (J/(kg*°C)), ΔT är
temperatur skillnaden (°C).
Temperaturskillnaden bestäms utifrån temperaturen på returvattnet samt den maximalt tillåtna
temperaturen i ackumulatortanken. Returvattnets temperatur bestäms som ett medelvärde utifrån
(figur 2.4) till 49,6 °C. Den maximalt tillåtna temperaturen i ackumulatortanken sätts till 99 °C,
exemplet förutsätter att ackumulatortank arbetar vid atmosfärstryck och vattnet kan inte tillåtas
uppnå temperaturen för kokning, det vill säga 100 °C.
[°C]

(Ekv. 19)

Temperaturen på vattnet bestämmer fortsättningsvis två parametrar; värmekapaciteten samt
densiteten, dessa bestäms enligt tabell. Men för enkelhetens skull används ett medelvärde av
maximum och minimum temperatur.
[°C]

(Ekv. 20)

[J/(kg*°C)]

(Ekv. 21)

[ton]

(Ekv. 22)

[kg/m3]

(Ekv. 23)

Med givna parametrar erhålls massan till.

Vattnets densitet bestäms ur tabell.
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Volymen blir således.
[m3]

(Ekv. 24)

För att få bättre uppfattning om hur stor ackumulator tank det rör sig om redovisas möjlig diameter
och höjd. Med en diameter på 12,8 meter skulle höjden bli [4] [8] [9].
[m]

(Ekv. 25)
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6 Ekonomi
Att implementera solvärme i fjärrvärmesystem är det mest kostnadseffektiva sättet att bygga ut
solvärme. Detta beror av två anledningar. Den första anledningen är att ett fjärrvärmebolag antingen
inte behöver bygga ut en ackumulatortank på grund av att anläggningen inte är tillräckligt stor och
därmed inte genererar tillräckligt med värme för att kräva ett lager. Den värmen som genereras kan
omhändertas av distributionsnätet. Skulle solvärmeanläggningen vara av sådan storlek att
värmelagring erfordras har fjärrvärmebolaget den fördelen att en stor ackumulatortank är mer
kostnadseffektiv än motsvarande volym i många små privatägda ackumulatortankar. Den andra
anledningen är skalmässiga fördelar vid investering. Då ett fjärrvärmebolag för det mesta köper
större kvantiteter av solfångare än privatpersoner kan fjärrvärmebolagen få ett bättre pris per
kvadratmeter än vad privatpersoner kan.
Den huvudsakliga utgångspunkten vad gäller ekonomi i det här fallet är kostnaden för bränslet.
Under de senaste tio åren har priset på träflis stadigt ökat. Men samtidigt är priset på samma nivå år
2011 som det var år 1984 (se figur 6.1). För fortsatt beräkning av ekonomi antags priset på träflis till
220 kr/MWh.

Kostnadsutveckling på biobränsle
250

Pris på träflis

kr/MWh
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februari -92
februari -93
februari -94
februari -95
februari -96
februari -97
februari -98
februari -99
februari -00
februari -01
februari -02
februari -03
februari -04
februari -05
februari -06
februari -07
februari -08
februari -09
februari -10
februari -11

0

Figur 6.1 Visar prisutvecklingen på biobränslet träflis från 1984 fram till 2011. Värden i reala priser omräknat till dagens
penningvärde, augusti 2011. Källa: STEM.

Hos Ystad Energi AB var intäkterna för såld värme under åren 2009 och 2010; 610 kr/MWh respektive
623 kr/MWh. Det är sannolikt att priserna på energi kommer att stiga med tiden inte bara på grund
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av inflationens inverkan men även på grund av att värdet av energi är undervärderat samt att priset
på den globala marknaden förmodligen pressas uppåt allteftersom större andel av världens
population ökar sin energianvändning. Men för enkelhetens skull kommer intäkterna för
ekonomiberäkningen att värderas till 600 kr/MWh.
Att bestämma ett pris på solfångaranläggning per kvadratmeter är problematiskt. Då priser kan
variera mycket mellan olika tillverkare i olika länder. En annan faktor som spelar in är statliga
subventioner. De statliga subventionerna i Sverige för solvärme utgick år 2011. Priset på privata
mindre solfångaranläggningar kan variera mellan 200 euro/m2 (självcirkulerande system) till mer än
1000 euro/m2 (pumpdrivna kombisystem). I priserna för de mindre anläggningarna ingår skatt.
Kostnaden för större system (exklusive skatt) varierar i olika länder mellan 300-600 euro/m2. För
beräknings exempel antas en area specifik kostnad för mindre anläggningar till 1000 euro/m2 och för
de större anläggningarna 500 euro/m2, i denna prisbild ingår även kostnad för ackumulatortank. För
att genomföra beräkningen i svenska kronor antas även att en euro är värd tio svenska kronor [1] [9].

6.1 Ekonomiska kalkyler
6.1.1 Förslagen kalkylmetod
Den totala anläggningskostnaden enligt beräkningsexemplet på 54 300 m2 (ekv. 2) ger en
investeringskostnad räknat på kostnaden för större anläggningar.
[Mkr]

(Ekv. 26)

Den årliga solvärme produktionen på 24,761 GWh (ekv. 4) skulle således generera en årlig
medelbesparing genom mindre inköp av träflis.
[Mkr, år]

(Ekv. 27)

Med ett förnämligt lån där avkastningen är 5 % (ska täcka för amortering och ränta) krävs följande
årliga intäkter.
[Mkr, år]

(Ekv. 28)

Skillnaden mellan den summan som krävs av avkastningen och den summan som sparas till följd av
lägre konsumtion av träflis ger förhållandet hur mycket dyrare solvärmen behöver vara utifrån den
årliga solvärmeproduktionen (ekv. 4). Jämfört med det vanliga priset på fjärrvärmen.

(

)

[Mkr, år]

(Ekv. 29)

[kr/MWh]

(Ekv. 30)

[%]

(Ekv.31)

Solvärmen blir alltså 54,7 % dyrare än traditionell fjärrvärme med träflis, utifrån använda parametrar.
Istället för 600 kr/MWh skulle priset bli 928 kr/MWh.
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6.1.2 Annuitetsmetod, årskostnadsmetod
Annuiteten är den del av avskrivning och räntekostnad som erhålls per år. Beloppet per år blir lika
stort under hela investeringens avskrivningstid. Om man räknar med en avskrivningstid på 20 år samt
en ränta på 5 % fås följande annuitet.

(

)

[-]

(Ekv. 32)

Den årliga kostnaden erhålls sedan genom att multiplicera investeringskostnaden (se ekv. 26) med
annuiteten.
[Mkr/år]

(Ekv. 33)

Den årliga produktionen för anläggningsexempel är 24,761 GWh/år (se ekv. 4). Kostnaden per kWh
blir därmed 88 öre.
[kr/kWh]

(Ekv. 34)

Kostnaden för solvärmen blir alltså 47 % högre än för fjärrvärmen, ett resultat som stämmer relativt
bra enligt föreslagen kalkylmetod (se kapitel 6.1.1) [4].
[-]

(Ekv. 35)

6.1.2.1 Break even
Räknas det baklänges med samma förutsättningar för annuiteten, det vill säga 20 års avskrivningstid
samt 5 % ränta. Fås en kostnad för solvärmen till samma pris som fjärrvärmen alltså 0,60 kr/kWh då
investeringskostnaden per kvadratmeter är ungefär 3410 kr [4].
[Mkr/år]

(Ekv. 36)

[kr/kWh]

(Ekv. 37)

6.2 Affärsmodell utifrån föreslagen kalkylmetod
Att höja priset på värmen för att tillgodose den ökade kostnaden för solvärme är förmodligen ett
alternativ som aktivt skulle motarbetas av åtminstone ett fåtal personer inom kommunen. Trots att
det endast rör sig om en prisökning på 54,7 % (ekv. 31) av 16,9 % (ekv. 5) av den totala produktionen.
Det skulle motsvara en kollektiv prishöjning av fjärrvärmen på 9,3 %. Detta beskrivs i följande
ekvationer 37-41.
Medelvärdet för årsproduktionen (figur 4.1) utgör grund för jämförelsen. Observera att exemplet
utgår från att hela produktionen utgörs av träflis. Vilket inte är fallet (figur 2.3).
[Mkr]

(Ekv. 37)

I (ekv. 38) beräknas kostnaden för skillnaden mellan den årliga medelproduktionen och solvärmen
med priset för värme med träflis. I (ekv. 39) beräknas kostnaden för solvärmeproduktionen med den
högre kostnaden. Dessa båda adderas för att kunna jämföras med (ekv. 37).
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[Mkr]

(Ekv. 38)

[Mkr]

(Ekv. 39)

[Mkr]

(Ekv. 40)

I (ekv. 41) ges den procentuella höjning som krävs av samtliga fjärrvärmekunder i det fall
fjärrvärmebolageet väljer att implementera solvärmen på detta sätt.
((

)

)

[%]

(Ekv. 41)

Ett annat mindre påtvingat sätt att införa det dyrare alternativet solvärme vore att ha separata
priser. Kostnaden för ordinär fjärrvärme får vara densamma medan solvärmen kostar mer. De kunder
som känner att de har råd och vill göra en god sak för miljön har möjligheten att välja att
prenumerera på en andel av sitt årliga värmebehov som solvärme. Det är sedan upp till
värmeleverantören att bygga ut tillräckligt med solfångare för att kunna leverera det samlade
solvärmebehovet under ett år. Desto fler värmekunder som väljer att köpa in sig på andelar solvärme
ju större solfångaryta måste installeras och då ett fjärrvärmebolag har många kunder är
sannolikheten stor att några väljer att prenumerera på solvärme [9].
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7 Tekniska specifikationer, drift & service
7.1 Drifttemperaturer
I de flesta fjärrvärmenät ligger framtemperaturen kring 90-100 °C på vintern och 75-80 °C på
sommaren. Fjärrvärmens returtemperatur är vanligtvis högre under sommaren eftersom
radiatorlasten ute hos kunderna är mycket låg och därmed avkylningen. Det krävs ändå rundgång av
varmvattencirkulation i fjärrvärmenätet för att upprätthålla rätt temperatur vid tappställe. Detta ger
upphov till högre relativa förluster på sommaren då försäljningen av värme är låg i förhållande till
den värmen som krävs för att upprätthålla god funktion i distributionsnätet. Eftersom energiutbytet i
solfångarna är beroende av systemtemperaturen för solvärmeanläggningen, är det av högsta vikt att
hålla fjärrvärmens fram- och returtemperatur så låga som möjligt [10].

7.2 Systemlösningar
7.2.1 Allmänt
Storskalig solfjärrvärme dimensioneras i huvudsak utifrån fjärrvärmelast under sommaren. Denna
last utgörs i huvudsak av varmvattenanvändning samt distributionsledningarnas värmeförluster och
bestämmer hur stor area solfångare som kan rymmas i ett solfjärrvärmesystem. För att undvika
överproduktion alltså värmeenergi som inte kommer till användning samt lägre verkningsgrad i
solfångaranläggning vilket man erhåller då temperaturen stiger i solfångarna, kan värmelager
utnyttjas. Med ackumulatortank kan solvärme användningen jämnas ut i tiden så att mer optimal
drift kan erhållas. Ett rimligt scenario är att fjärrvärmebolag börjar med en mindre
solvärmeanläggning för att sedan bygga ut successivt allt eftersom intresse uppstår. Med detta
förfarande sätt kan det vara rimligt att börja utbyggnaden av solvärme utan ackumulatortank, för att
sedan bygga till det i senare skede [10].
7.2.2 Centralt placerade solvärmesystem utan värmelager
Rapporten är avgränsad till system med dygnslagring men då det kan bli aktuellt med centralt
solvärmesystem3 utan ackumulatortank kommer följande att behandlas under denna rubrik.
En solvärmeanläggning utan värmelager ska dimensioneras efter momentan värmelast en normal
sommardag. Distributionsnätet kan i viss mån användas som värmelager för solvärme, med en
lagringskapacitet på någon timme. Rätt dimensionerad kan denna systemdesign leverera ungefär 30
% av dygnslasten under sommaren. Vid feldimensionering av densamma kan ge upphov till
uppvärmd returtemperatur. Om högre temperatur matas tillbaka till solfångarna avtar energiutbytet
[10].
7.2.3 Centralt placerade solvärmesystem med värmelager
Solvärmeanläggningar med denna systemlösning är de mest vanligt förekommande. Dessa
anläggningar kommer oftast i större utförande med dygnsackumulering. Vid större anläggningar är
ackumulatortanken ofta överdimensionerad gentemot solfångaranläggningen. Detta beror i främst
på att ackumulatortanken även ska kunna omhänderta värmeenergi från andra befintliga
värmepannor under året för att jämna ut driften.

3

Med detta menas anläggningar i samband med befintlig distributionscentral.
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Tabell 7.1 Beskriver några av de mer kända anläggningar som uppförts

Kungälv
Marstal (Danmark)a
Nykvarn
Falkenberg
a

År
2000
1996-2003
1985
1989

Area m2
10 000
19 000
7500
5500

Volym m3
1000
14 000
1500
1100

Informationen om Marstal är tagen från annan källa se referenser [11].

I en principiell systemdesign för solvärmeanläggningar är värmebäraren i solvärmesystemet separat
från värmebäraren i fjärrvärmesystemet. Värmeenergin från solfångarna överförs via värmeväxlare
till fjärrvärmenätet. Övriga pannor samt ackumulatortank är inkopplade parallellt med
solvärmeanläggning.

Figur 7.1 Visar en tolkning av ett centralt solvärmesystem med värmelager. Systemschema såsom i Kungälv.

I de två äldre anläggningarna i Nykvarn och Falkenberg har en alternativ lösning tillämpats. I dessa
båda är inte solvärmesystemet parallellt med värmelagret, utan solfångarna är kopplade direkt till
ackumulatortanken vilken i sin tur är kopplad parallellt med värmepannan. Den mest gynnsamma
systemlösningen beror främst på lagrets storlek i förhållande till storlek på solfångaranläggning samt
på om lagret även ska användas som värmeackumulator för befintliga värmesystem [10].
7.2.4 Centralt placerade solvärmesystem med säsongslager
Detta är ett alternativ för lagring med högre årstäckningsgrad och bättre investeringspris per volym
enhet. Området faller inom ramen för rapportens avgränsningar, vidare fördjupning är därför inte
aktuell.

19 | S i d a

H. Nilsson

Solvärme i fjärrvärmesystem

Maj 2012

7.2.5 Decentralt placerade solvärmesystem med eller utan värmelager
Uppställning av Decentralt placerade4 solfångaranläggningar sker i huvudsak på takytor eller på
lämpliga markområden. Inkoppling av decentralt placerade system sker i huvudsak direkt mot
fjärrvärmens serviser, detta begränsar ofta hur stor effekt på solfångare som kan inkopplas. Om
mycket stora takytor finns tillgängliga kan det vid projektering vara befogat att planera in byte till
större dimension på fjärrvärmenätets servisledningar. Inkoppling bör alltid ske mellan fjärrvärmens
retur- och framledning. En del av den solgenererade värmen används direkt vid platsen överskottet
matas ut på mot nätet. I de fall solvärmens momentana effekt överstiger nätets bör ackumulatortank
anslutas till solvärmeanläggningen. Det är även av hög vikt att pumpen i anläggningen
varvtalsregleras så att rätt framledningstemperatur för fjärrvärmenätet erhålls. Solvärme kan på
detta sätt byggas ut successivt på olika platser samt att värmelager kan byggas ut efter behov [10].

7.3 Systemjämförelse
Med utgångspunkt i det som står i kapitel 7.2 kan slutsatsen dras att utbyggnad av
solfjärrvärmesystem kan ske med både centrala och decentrala system. Det som påverkar
utbyggnadstakten är tillgången på lämpliga markarealer samt investeringsvilja. En komplicerad fråga
som kan dyka upp vid decentral utbyggnad är frågan om ägarskap mellan fastighetsägare och
fjärrvärmebolag. Frågan om detsamma är mycket mindre komplicerad mellan markägare och
fjärrvärmebolag. Mindre decentraliserade anläggningar ger med största sannolikhet en högre
kostnad per areaenhet jämfört med en större centralanläggningar. Kostnad för hyra eller köp av
mark/takyta måste finnas med i den slutliga kostnadskalkylen. De båda alternativen centrala och
decentrala anläggningar kan i princip blandas i ett och samma fjärrvärmenät [10].
7.3.1 Solfångarnas inkoppling till framledning eller returledning
Utgångspunkten för inkoppling av solfångaranläggning till fjärrvärmenät bör alltid vara mellan
framledning och returledning. Med denna inkoppling betraktas och drivs solvärmeanläggningen som
en produktionsanläggning likvärdig andra produktionsenheter. Om solvärmeanläggningen arbetar
mot en värmepanna med rökgaskondensering så eftersträvas så låg ingående temperatur som
möjligt i systemet. I detta fallet så kan parallellkoppling likt den i Kungälv (figur 7.1) tillämpas med
god effekt. Med denna konfiguration kan flödet i solfångarkretsen varvtalsregleras för konstant flöde
men det är inte ett måste. Om många solvärmesystem är inkopplade där vissa av dem är decentral
placerade gäller detsamma för inkoppling alltså mellan fram- och returledning. Men det är nu viktigt
att värmen matas ut mot nätet med rätt framledningstemperatur, det vill säga varvtalsreglering av
solfångarkretsens pump. Anledningen till att rätt framledningstemperatur är viktig i en anläggning
med decentral placering beror på att fjärrvärmemediet kommer att passera andra värmekunder på
vägen tillbaka till huvudcentralen. Konstant framledningstemperatur är också viktigt ur perspektivet
lågcyklisk utmattning (low cycle fatique) av rören i returledningen, detta kan leda till brott i
materialet som utgör rörledningarna5.
Det är möjligt att koppla in solfångaranläggningen endast mellan returledningen under vissa
förutsättningar. Huvudcentralen måste bland annat vara okänslig för förhöjd returtemperatur.
Förhöjd returtemperatur ger lägre funktion i komponenter såsom värmepumpar,
rökgaskondensering och kraftvärme. Vid användning av dessa komponenter är inkoppling i endast
returledningen klart olämplig. Denna typ av inkoppling kan vara tänkbar om andelen solvärme är
4
5

Det vill säga på annan plats än där den huvudsakliga panncentralen är placerad.
Detta fenomen kan liknas med en sked som böjs fram och tillbaka, till slut går den av.
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liten i förhållande till värmebehovet sommartid, då en uppvärmning av returtemperaturen på endast
några grader inte spelar så stor roll. Det är också viktigt här att den uppvärmda returen inte passerar
andra solvärmeanläggningar på väg till produktionscentral, eftersom förhöjd temperatur sänker
energiutbytet i solvärmeanläggningen [10].
7.3.2 Markuppställda solfångare
Den typ av solfångare som omnämns mest i litteratur är plana solfångare och utav olika tillverkare är
det danska Arcon med sin produkt Arcon-HT. Viktigt att poängtera är att vakuumrörsolfångare inte är
oanvändbara utan snarare att de varit ovanliga på markanden sen lång tid tillbaka, vilket inte är fallet
längre. Men för just Arcon-HT gäller att varje enhet är 12 m2, dessa kopplas vanligtvis i serie tio
gånger vilket ger en solfångarrad med 120 m2. En sådan modul ger en hydraulisk längd på ungefär 60
meter. Dessa rader kan sedan parallellkopplas alltefter önskad storlek.
Eftersom värmebäraren är en blandning av vatten-glykol är ett kulvertdjup på 200 mm tillräckligt.
Huvudkulvert till ackumulatortank ska dock förläggas efter samma rekommendationer som annan
fjärrvärmekulvert. Uppställningen av modulerna genomförs vanligen på betongbalkar med
aluminiumramar. Plana solfångare från olika tillverkare har liknande egenskaper vad gäller
energiutbytet. Den faktor som gör att energiutbytet varierar mellan olika plana solfångare är glaset.
Glaset kan vara utfört med antireflexbehandling, om denna behandling är applicerad på solfångare
kan energiutbytet bli upp till 10 % högre än utan. För vakuumrörsolfångarna gäller att de
uppskattningsvis har 50 % högre energiutbyte än de plana solfångarna. Sen är det en kostnadsfråga
vilken typ som har bäst investeringspris per energienhet [10].
7.3.3 Takförlagda solfångare
Detta är ett alternativ som kan övervägas. Området faller inom ramen för rapportens avgränsningar,
därmed undviks vidare fördjupning.

7.4 Systemaspekter
7.4.1

Solvärmesystem med ackumulator

Figur 7.2 Visar reglersystemets temperaturgivare och cirkulationspumpar. Inkoppling mellan solvärmesystem och
ackumulatortank.
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I figur 7.2 ses att solvärmesystemet styrs av reglercentral vilken kontrollerar ett antal
temperaturgivare och cirkulationspumpar. Vid det tillfälle temperaturen vid givare TS1 är 15°C högre
än vid temperaturgivare TT2 startar pump PS1 att cirkulera solvärmemediet. Om temperaturen i TS2
under detta förlopp förblir ungefär 5 °C högre än temperaturen vid givaren TT2 så startar även pump
PS2 i den sekundära kretsen (fjärrvärmevatten). Laddningen upphör vid det tillfälle temperaturen vid
givare TS2 och TT2 är lika. PS1 och PS2 bör vara varvtalsstyrda för att under sommaren generera så
konstant temperatur som möjligt. Det finns möjlighet att koppla sig förbi ackumulatortanken via
bypass ledning för direktmatning av värme ut på distributionsnätet.
Vid detaljprojektering behövs systemschema kompletteras med bland annat armaturer för
tryckhållning, påfyllning, avluftning och reglering. I större system används reglersystem med goda
möjligheter att kontrollera temperaturen samt att det finns möjlighet till bra start- och stoppvillkor
för att maximera energiutbytet. Mätarövervakningssytem är också vanligt förekommande i större
system. Med dessa kan driften loggas, denna information kan användas för att få indikation på
eventuella avvikelser från normaldrift.
Ackumulatortanken utgörs för det mesta av en trycklös behållare, som en följd av detta blir en
maximala temperatur på 95°C för att undvika kokning. Det går dock att pressa upp temperaturen till
99°C. Det är av hög relevans att ackumulatortanken är rätt dimensionerad (det vill säga att den inte
är för liten) för att uppnå bra täckningsgrad. Med rätt dimension på värmelager minimeras kokrisken
då det finns gott om plats för värmeenergin. Skulle det ändå bli fullt i ackumulatorn samtidigt som
värmen inte behövs kan detta lösas genom att köra solfångarna på natten för att kyla bort en del av
värmeenergin. Bottentemperaturen i ackumulatorn blir följaktligen samma som fjärrvärmens
returtemperatur.
Ackumulatortankar är vanligen försedda med vattenlås och ånggenerator, för att undvika
syresättning av vattnet. Ånggeneratorns funktion vid solvärmesystem kan ibland bli låg till följd av
solvärmekretsens lägre temperatur. För att komma förbi problemet med kontinuerlig ångkudde har
kvävekudde använts, en teknik som lär fungera bra [10].

7.5 Olika typer av solfångare
De solfångarna som finns tillgängliga i Sverige kommer i olika typer och i många olika fabrikat. Det
viktigaste att ha i åtanke vid investering är att välja solfångare som är testade av ett ackrediterat
testinstitut. Det vill säga att de har Solar Keymark certifiering eller motsvarande [12].
7.5.1 Plana, glasade solfångare
Sverige var delaktiga i utvecklingen av den moderna plana solfångaren under slutet på 1970-talet.
Denna typ av solfångare dominerade länge markanden, den står idag för ungefär hälften av
marknaden. En plan solfångare består av en välisolerad låda av aluminium eller plåt. I lådan finns
absorbatorn i denna värms vatten av solen, vanligtvis är denna gjord av koppar men då detta blir allt
dyrare har aluminium börjat användas. Lådan är sen täckt med härdat antireflexbehandlat glas [12].
7.5.2 Vakuumrörsolfångare
Denna typ av solfångare har kommit in på marknaden de senaste åren och därmed tagit
marknadsandelar från de plana solfångarna. Eftersom vakuum varken leder värme eller kyla har
dessa solfångare något bättre verkningsgrad [12].
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7.6 Funktion och underhåll
Ett solvärmesystem har en enkel uppbyggnad med få rörliga delar. Solvärmesystemet består av
solfångare, eventuell ackumulatortank och ett drivpaket. I drivpaketet ingår cirkulationspump. En
reglercentral som styr ventiler med hjälp av temperaturgivare. Ett expansionskärl som kan
omhänderta volymökningen av värmebäraren då temperaturen stiger. En säkerhetsventil för att
släppa ut eventuellt övertryck. Det är även vanligt men inte obligatoriskt att ha en flödesventil, ett
reningsfilter samt en backventil. Backventilen hindrar självcirkulation samt att den säkerställer att
värmebärararen cirkulerar åt rätt håll i systemet. Det är rimligt att värmeväxlare ingår i systemet
eftersom separat värmebärare för anläggning krävs.
Speciella krav ställs på värmebäraren i en solfångaranläggning. Detta beror på de stora
temperaturskillnader som värmebäraren utsätts för. Den högsta temperaturen i anläggningen kan
uppskattas till 200 °C6. Värmebäraren ska även klara den lägsta utomhustemperaturen. Den mest
förekommande värmebäraren i ett solvärmesystem är en blandning av glykol och vatten.
En solfångaranläggning har låga underhållskrav. En anläggning utförd parallellet med andra
anläggningar kan anses relativt driftsäker samt mer eller mindre självgående. Det finns dock ett par
saker som regelbundet bör kontrolleras för att upprätthålla god funktion, säkerhet och livslängd på
komponenter i anläggning [12].








Solfångarnas infästning, vätskenivå och tryck.
Regelercentralens och cirkulationspumpens funktion.
Behov av luftning i anläggningen.
Behov av rengöring av backventiler.
Kontroll av givarna till reglercentral. Att dessa sitter fast samt är isolerade.
Kontrollera fryspunkten på värmebärare en gång per år. Rimligen inför vintersäsongen.
Kemisk analys på värmebärare för att fastställa pH-värde.

7.7 Myndighetsprövning – Lokalisering
7.7.1 Kommunal prövning
Större solfångaranläggningar är i huvudsak ett kommunalt ärende sett utifrån prövningssynpunkt. I
de fall anläggningsstorlek uppgår till närmre en hektar (10 000 m2) är det rimligt att ha en systematik
i sitt förfarande. Sett ifrån ett kommunalt myndighetsperspektiv kan följande vara av relevans.
Ett tidigt samråd bör hållas, detta ska ske i enlighet med miljöbalken. Deltagande parter sak bestå av
kommun, länsstyrelse samt personer som blir berörda av ärendet såsom markägare och grannar. Det
tidiga samrådet kan behandla översiktlig information om projektet såsom val av plats samt
utformning. Om det vid projektering av plats finns olika alternativ (vilket är bra eftersom möjlighet
för jämförelser blir möjligt) ska samtliga alternativs konsekvenser bedömas och redovisas. Om det
sen är kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd eller länsstyrelsen som ska pröva ärendet om
lokalisering av solfångaranläggning kan ibland vara tvetydigt att utläsa ur förordningen. Enligt
förordningen ligger ärendet om prövning på kommunens sida om solfångaranläggningen inte
överstiger 10 MW. Vid anläggning större än 10 MW är det länsstyrelsen som ska står för prövningen.
6

Så här hög temperatur bör inte uppnås vid cirkulation på solvärmemediet. Systemet är trycksatt och därmed
är förångningstemperaturen högre än vid atmosfärstryck.
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Tiden för prövning uppskattas till minst ett halvår. Prövningstiden kan dock bli längre beroende på
projektets prövningsinstans, omgivningspåverkan samt komplexitet. Oavsett vilken instans som
sköter prövningen krävs enlighet med kommunen och deras planering av marken.
I föregående stycke handlade det om prövning utifrån miljöbalken. I samband med denna prövning
är det rimligt att genomföra en Planprövning enligt plan-och bygglagen. Vid denna prövning
underlättar det mycket om kommunens översiktsplan för användning av marken ligger i linje med
avseendet på projektet. Oavsett vilket sorts område projektet planeras för kommer sannolikt en
detaljplan behöva upprättas. Utformning av detaljplan kan ske i samband med prövning enligt
miljöbalken. Tidsmässigt kan denna process uppskattningsvis vara ett till två år.
Efter att en detaljplan är antagen och vunnit laga kraft samt tillståndet enligt miljöbalken är beviljat,
kan ansökan för bygglov genomföras samt beviljas. Ett beviljat bygglov ska normalt sett tas i anspråk
inom en tid av två år. Tiden för bygglovshanteringen kan uppskattas till tre till sex månader beroende
på den kommunala byggnadsnämndens ärendebelastning. Utöver detta krävs bland annat
bygganmälan, avstämningar och kontroller, inför, under och efter utförandet.
I de fall beslut överklagas i någon eller några av instanserna kan tillståndsprocesserna dra ut på tiden.
Det är därför viktigt att redan från början ha en genomarbetad målsättning och strategi samt att
plats för anläggning är väl vald och bestämd. Det är även av stor relevans att låta projektet ha en
öppen gång det vill säga att vara mycket informativ till lokalbefolkningen.
Några exempel på de viktigaste aspekterna vid olika prövningar är påverkan på natur- och
kulturvärden och landskapsbilden och ljusreflexer [10].
7.7.2 Länsstyrelsens prövning
Vanligtvis är inte prövning av solfångarfält ett ärende för länsstyrelsen. Då det gäller att toppeffekt
på anläggning ska vara större än 10 MW. Grovt räknat motsvarar detta en anläggning på 25 000 m2.
Skulle det vara så att länsstyrelsen ska pröva ärendet gäller att tillstånd erhålls enligt miljöbalken för
att bedriva miljöfarlig verksamhet. Med miljöfarligverksamhet ämnas all verksamhet av mark,
byggnader eller anläggningar som kan ge upphov till utsläpp i mark eller vatten. Detta i enlighet med
förordning 1998:899. Vid solfångaranläggningar med toppeffekt på 1 MW (detta motsvarar då
rimligen 2500 m2) ska länsstyrelsen kontaktas för besked om de ska pröva ärendet. Länsstyrelsen
återkommer sedan med besked om tidigt samråd skall ära rum.
Tillståndsprövningen består av tre delar [10].




Samråd med miljökonsekvensbedömning.
Miljökonsekvensbeskrivning.
Ansökan om tillstånd.

7.7.3 Tidigt samråd
Före samrådet skall information om verksamheten och dess miljökonsekvenser sammanfattas och
skickas till länsstyrelse samt de privatpersoner som anses bli påverkade av solfångaranläggning. På
samrådet diskuteras bland annat vad som bör behandlas i miljökonsekvensbeskrivningen. Samrådet
ligger således till grund för fortsatt arbete med miljökonsekvensbeskrivning.

24 | S i d a

H. Nilsson

Solvärme i fjärrvärmesystem

Maj 2012

De dokument som behövs vid samråd är enkla kartor, beskrivning av verksamhetens lokalisering,
omfattning, utformning och dess förutsedda miljöpåverkan. Det går att förhöra sig med länsstyrelsen
om vilka handlingar som bör finnas med på samrådet, samt om omnämnda privatpersoner skall
bjudas in till samrådet [10].
7.7.4 Miljökonsekvensbeskrivning – MKB
Innehållet i en MKB ska stå i proportion till de uppskattade miljökonsekvenserna. Mer information
om MKB kan hittas på respektive läns länsstyrelse hemsida. I MKB för solfångaranläggning kan
följande information vara av relevans.









Alternativa platser för anläggning.
Jämförelse med nollalternativ, alltså då ingen ändring av befintlig verksamhet.
Risk för reflektioner bland trafikanter och bebyggelse.
Utsläppsmängder från förbränning (CO2, NOx, SOx), bränsletyp och användningsmängd.
Typ av värmebärare samt mängd.
Förslag till åtgärder vid eventuella utsläpp av värmebärare.
Verksamhetens inverkan att uppnå eventuella regionala eller nationella miljömål.
Icke teknisk sammanfattning.

Några exempel på de bilagor som kan finnas med i en MKB är [10].






Registreringsbevis för bekräftelse av firmatecknare.
Situationsplan.
Gällande plan med planbestämmelser.
Ritningar med eventuella utsläppspunkter till luft, mark eller vatten.
Information om förekommande kemikalier.

7.8 Arcon Solar – Tillverkning och montering
Arcon Solar är ett danskt företag som specialiserat sig på stora och medelstora
solvärmeanläggningar. Företaget förmedlar teknik, dimensionering, tillverkning, installation och
service. Arcon har uppemot fyra decenniers erfarenhet av solvärmeinstallationer varav två decennier
med erfarenheter inom större anläggningar. De är ledande inom branschen, har varit med och
installerat mer än hälften av alla större solvärmeanläggningar i Europa (>1000 m2). De har bland
annat varit delaktiga vid anläggningen i Falkenberg på 5500 m2 (1989) samt vid anläggningen i
Kungälv på 10 048 m2 (2000) [13].
“With our own service team and through partners we offer a complete package
including installation, commissioning and service of the systems.”

7.9 Plan Energi – Planering
Plan Energi är ett självständigt danskt konsultföretag som arbetar för att minska användningen av
naturresurser samt främja användningen av förnybar energi. Ett av områdena som Plan Energi
arbetar med är planering och utformning av storskalig solvärme. De har bland annat varit med vid
utformning samt genomförande av 9300 m2 solfångare samt värmelager i grop på 10 000 m3 vid
fjärrvärmenätet i Marstal, Danmark [14].
“The objective is promoted through professional activities within renewable
energy, rational energy use, energy planning and information.”
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7.10 ”Åtta snabba för din solvärmesatsning” - Energimyndigheten
7.10.1 Inventera förutsättningar
Finns det inom kommunen, och tillräckligt nära fjärrvärmens distributionsledningar tillgång till
landarealer som tillåter användning för uppställning av solfångare? Finns plats för ackumulatortank?
Vilka möjligheter finns att kombinera solvärmen med nuvarande värmeutrustning? Vad blir
solvärmens konkurrenskraft i förhållande till nuvarande uppvärmningskostnad [12]?
7.10.2 Sök information
Olika entreprenörer, systemlösningar och investeringskostnader [12].
7.10.3 Behövs tillstånd
Kontakta kommunens bygglovsenhet eller motsvarande. Då det i första skede kan handla om arealer
på uppemot en hektar (10 000 m2) är det viktigt att informera sig till bygdens befolkning och låta
dem göra sig hörda samt att värdera deras åsikter [12].
7.10.4 Kontakta entreprenörer
Erhåll offert från olika entreprenörer för att få information om olika systemalternativ samt
kostnader. Upphandla generalentreprenad som utgår från någon form av projekteringshandlingar
eller en totalentreprenad som utgår från en framtagen rambeskrivning. Vid totalentreprenad
ansvarar entreprenören för anläggningens utformning [12].
7.10.5 Utvärdera förslag
Jämför erhållna offerter utifrån systemalternativ, kostnadsjämförelse, garantivillkor, lönsamhet med
mera [12].
7.10.6 Besök referensanläggningar
Det bästa sättet att få en insikt i vad eventuell investering skulle kunna innebära är att besöka en
anläggning i drift. Fråga driftspersonalen hur installationen fungerat och fungerar med avseende på
produktleverantör. Ett bra val vore att besöka anläggning uppförd av eventuell entreprenör som
kontaktats för offert [12].
7.10.7 Ställ krav och beställ
Säkerställ med skriftlig dokumentation att installations-, drift- och skötselanvisningar på svenska
medföljer leveransen. Säkerställ även att tid för genomgång av kontroll och funktion ingår i
investeringen [12].
7.10.8 Betala
Då anläggning är tagen i drift och allt fungerar görs slutbetalningen [12].
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8 Miljöförhållanden, teoretisk minskning samt dess inverkan på
omgivningen
8.1 Koldioxid
Koldioxid är den produkt som det i huvudsak bildas mest av vid ett förbränningsförlopp. Koldioxid är i
sig varken farlig för djur eller natur. Men den har egenskaper som påverkar värmestrålningen genom
atmosfären, kortvågig värmestrålning från rymden släpps igenom medan koldioxiden hindrar en del
av den långvågiga strålningen att lämna atmosfären efter att strålningen reflekterats på jordens yta.
Detta får till följd att värmebalansen på jorden förändras, man får en så kallad drivhuseffekt.
Koldioxidhalten i atmosfären har under en överskådlig tid fram till 1800-talet befunnit sig på en
relativt konstant nivå 0,0280 %. Men alltefter industrialiseringen har halten koldioxid i atmosfären
ökat, mellan 1958 till 1985 steg andelen från 0,0315 % till 0,0345 %. En höjning av jordens
medeltemperatur på 1-2,5 C° verkar kanske inte betydlig men det kan få betydande konsekvenser.
Även om bara en del av ismassorna på Antarktis och Grönland smälter kan volymökningen detta ger
höja vattennivån med åtskilliga meter och en stor del av jordens befolkning bor bara några meter
över vattennivån. Samtidigt kommer öknarna att växa med ökad temperatur samt att ökande
temperatur kommer att ge upphov väderförändringar som är omöjliga att förutse.
Det enda sättet att minska koldioxidutsläppen är genom att använda mindre fossila bränslen.
Förbränning av biobränsle släpper också ut koldioxid men det anses vara koldioxid neutralt eftersom
det kol som frigörs vid förbränning har bundits ur luften då växten vuxit. Detta förutsätter att
nyplantering sker allteftersom avverkning sker [15].

8.2 Svaveldioxid
Vid förbränning av ett bränsle bildas svaveldioxid från svavel i bränslet samt syre i luften. Sker
förbränningen med ett luftöverskott reagerar en del av svaveldioxiden med syret till svaveltrioxid,
denna reagerar i sin tur med vattenmolekyler och bildar svavelsyra enligt.
[-]

(Ekv. 42)

Svavelsyran följer med nederbörden med försurning som följd. Effekten av försurningen ökar
ytterligare eftersom mark, vatten och växter kan uppta svaveldioxid direkt ur luften.
Konsekvenserna av försurning blir ett sjunkande pH-värde i mark och vatten. Detta leder i sin tur till
att vissa mineraler som vanligtvis inte löser sig lätt i vatten börjar göra det. Ett exempel är
aluminiumsalter, när dessa löser sig i ”surt” vatten bildas aluminiumjoner. Dessa joner har en skadlig
inverkan på växternas rötter. Försurningen medför även att de så kallade tungmetallerna lättare
löses upp i vatten och bildar joner, till tungmetallerna hör bland annat bly, kvicksilver, kadmium och
koppar. Ett sjunkande pH-värde påverkar även fiskar och vattenväxter speciellt i inlandssjöar, blir PHvärdet för lågt tar livet under ytan skada. Ett annat problem med försurning är accelererad korrosion,
järnföremål rostar fortare samtidigt som andra metaller såsom zink och koppar fräts sönder i större
omfattning. Men även accelererad söndervittring av byggnadsmaterial såsom sandsten och marmor.
Det finns principiellt tre olika metoder för att minska svavelutsläppen. Ett sätt är att minska
svavelhalten i bränslet före förbränning, detta är dock svårt att göra med fasta bränslen. Det andra
sättet är att ta hand om svavlet vid förbränningen. Denna princip kan endast användas vid fasta
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bränslen i en förbränningsanläggning av typen fluidiserad bädd, bränslet blandas med kalksten eller
dolomit vilket reagerar med svavlet och bildar gips. Den tredje metoden går ut på att rena rökgasen
från svavlet. Detta görs med hjälp av kalk lut, en process som kan genomföras på två olika sätt med
två olika restprodukter som följd [15] [16].

8.3 Kväveoxider
Vid förbränning reagerar en del av luftens syre med kväve från luften men även med kväve som finns
bundet i bränslet. Av reaktionen bildas främst kväveoxid (NO) men även kvävedioxid (NO2). Det
förhåller sig så att högre förbränningstemperatur ger mer kväveoxider. Kväveoxiderna påverkar
miljön på liknade sätt som beskrivits i kapitlet om svavel, det bidrar till försurning dels genom att det
tas upp av mark, vatten och växter direkt ur luften men även att kväveoxiderna reagerar med
vattenmolekyler och bildar salpetersyra (HNO3) vilket följer med nederbörden. Det finns inte någon
egentlig metod att rena rökgaserna från kväveoxider. Det bästa sättet att sänka andelen kväveoxider
är att sänka förbränningstemperaturen men det ger i regel upphov till lägre verkningsgrad för
anläggningen [15].

8.4 Stoft och partiklar
Stoft och partiklar i form av sot och aska som bildas vid förbränning har en tydlig lokal inverkan.
Denna begränsas något med höga skorstenar men den allra största delen av stoftet som uppkommer
vid förbränning av biobränslen kan relativt enkelt separeras från rökgaserna med textil- och elfilter.
Finns rökgaskondensering i anläggningen minskas stoftet ytterligare eftersom föroreningar fångas
upp av vattnet då rökgaserna kondenseras [15] [17].

8.5 Specifika utsläppsvärden och utsläppsreduktion från
beräkningsexempel
Då förbränning sker centralt i stor skala såsom i fjärrvärmebolags värmeverk, erhålls renare rökgaser
än vid lokal förbränning i små privata förbränningsanläggningar. Den största anledningen till detta är
att större värmeverk har effektivare utrustning för att rena rökgaserna. I de städer där det övergåtts
från lokal värmeproduktion genom förbränning till central värmeproduktion har en bättre lokalmiljö
uppstått.
Trots att biobränslet träflis är förnybart och anses vara koldioxidneutralt avger det den mängd
koldioxid som biomassan bundit under sin uppväxt. Utöver detta avges utsläpp vid förbränning av
biobränsle som påverkar lokalmiljön. Alla dessa utsläpp ger inte upphov till en direkt kostnad för
fjärrvärmebolaget men påverkar i allra högsta grad lokalmiljön.
Tabell 8.1 Anger mängden utsläpp från skorsten

Skorstensutsläpp

Skogsbränsle,
stort verk

g CO2/ kWh

g NOx/ kWh

g SOx/ kWh

g NMVOC/ kWh

g stoft/ kWh

0

0,19

0,144

0,0720

Saknas

Not. NMVOC står för Non Methane Volatile Organic Compound. Innefattar alla flyktiga organiska ämnen exklusive
metan.
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Tabell 8.2 Anger mängden utsläpp för framställning och transport

Tillägg för produktion och distribution
g CO2/ kWh

g NOx/ kWh

g SOx/ kWh

g NMVOC/ kWh

g stoft/ kWh

11

0,17

0,010

0,0155

0,0140

Skogsbränsle,
stort verk

Not. NMVOC står för Non Methane Volatile Organic Compound. Innefattar alla flyktiga organiska ämnen exklusive
metan.

Utifrån tabell 8.1 och tabell 8.2 uppskattas de utsläppsreduktioner energin från
solfångaranläggningsexemplet ger upphov till. Detta beräkningsexempel för mängden utsläpp delas
upp i två olika exempel. Först en del för skorstensutsläppen, dessa värden bör vara individuella för
respektive värmeverk och dess bränsle. Den andra delen tar hänsyn till utsläpp för produktion och
distribution av bränslet. Tabellvärden är tagna ur dokument [10] från energimyndigheten och bör
vara giltiga.
Den genererade solvärmen 24,761 GWh (se ekv. 4) ger upphov till ett minskat behov av energi från
träflis utifrån systemverkningsgraden på 95 %.
(GWh)

[Ekv. 43]

De reduceringar i skorstensutsläpp som uppstår till följd av solvärmegenerering uppskattas således
till.
(ton/år)

[Ekv. 44]

(

)

(ton/år)

[Ekv. 45]

(

)

(ton/år)

[Ekv. 46]

(ton/år)

[Ekv. 47]

(-)

[-]

(

)

Dock är det inte endast dessa utsläpp som minskar. Utan även de utsläpp som skogsmaskiner och
lastbilar ger upphov till vid avverkning och distribution. Återigen är dessa värden individuella för varje
enskilt fall, men uppskattas med hjälp av tabellerade (tabell 8.1, 8.2) värden till [10] [18].
(

)

(ton/år)

[Ekv. 48]

(

)

(ton/år)

[Ekv. 49]

(

)

(ton/år)

[Ekv. 50]

(ton/år)

[Ekv. 51]

(

)
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(ton/år)

[Ekv. 52]

8.6 Miljökvalitetsmålen
I enlighet med svensk miljöpolitik är det kallade generationsmålet det mål som eftersträvas att
uppnås. Innebörden av generationsmålet är att till nästa generationsskifte (2020) aktivt ha arbetat
för ett samhälle där de största miljöproblemen inom Sverige är lösta. Detta skall ske på sådant sätt
att miljö- och hälsoproblemen utanför rikets gränser inte ökar. Generationsmålet finns skildrat i
proposition 2009/10:155.
Inom nationellt miljömålssystem finns sexton miljökvalitetsmål. Vid beslutsfattande på olika nivåer
såsom regionala eller lokala skall hänsyn tas till miljökvalitetsmålen. Miljömålsarbetet innebär
således att kommuner och länsstyrelser samarbetar med centrala myndigheter som
naturvårdsverket för att uppnå miljökvalitetsmålen.
En solenergianläggning bidrar till att uppnå miljökvalitetsmålen på olika sätt. Den positiva inverkan
kan vara låg i förhållande till absoluta belopp, men hänsyn till positiv inverkan bör alltid övervägas
[19].







1. Begränsad klimatpåverkan. Solenergi bidrar till detta mål. Även då solenergi ersätter
koldioxidneutrala bränslen såsom träflis, detta eftersom alla förbränning ger upphov till
koldioxid emissioner.
2. Frisk luft. Även vid detta mål bidrar solenergi då förbränning ger upphov till utsläpp. Ett
lägre behov av förbränning bidrar till mindre utsläpp.
3. Bara naturlig försurning. Återigen erhålls mindre mängd utsläpp av svaveldioxider samt
kväveoxider vid lägre behov av förbränning.
7. Ingen övergödning. Då andelen kväveoxider minskar till följd av lägre behov av
förbränning vilken ersätts av solenergi minskar den antropogena7 inverkan av övergödning.
15. God bebyggd miljö. Detta mål är komplext men de delar som berör energisektorn syftar
främst till minskad miljöbelastning från energianvändning i bostäder och lokaler. Detta kan i
första hand ske genom att minska det totala energibehovet genom effektiviseringar. Men
även genom att införa mer förnybar energi.

9 Resultat och diskussion
Grundläggande


Ett incitament för att solvärme ens ska vara ett alternativ är att det inte finns någon
industriell spillvärme, vilket det för tillfället inte finns i Ystad. Lantmännen har förvisso sin
produktion från spannmålstorkar men denna är inte i drift under årets sommarmånader.

Teori för exempelanläggning


7

Resonemanget till exempelanläggningsstorlek är begrundat på att undvika
produktionsöverskott. Finns ett överskott som inte går att lagra minskar
kostnadseffektiviteten för anläggningen per kvadratmeter. Men det är även baserat på att
lagringskapaciteten är cirka ett till två dygn för sommar effekt.

Av grekiskans anthropos = människa och genese = skapat.
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Möjligt att generera uppemot 15 % av det årliga värmebehovet med solfångare. Det krävs
dock möjlighet att dygnslagra effektbehovet under sommaren.



Delen ersatt biobränsle årligen beror mycket på fukthalten i bränslet.



Tumregel för ackumulatortank är att tankens volym ska motsvara distributionsnätets volym.
Men att göra en stor investering i en lagom stor ackumulatortank idag som kommer att vara
för liten om tio år är inte lika bra som att investera i en för stor tank idag som i framtiden
kommer att passa bra.

Teori för ekonomi


Det billigaste alternativet för solvärme är i kombination med fjärrvärmesystem. Detta beror
på två olika faktorer. Dels så blir investeringskostnaden lägre för vid mindre
solfångaranläggningar krävs inte lagring av solvärmen eftersom tillförseln är betydligt mindre
än värmebehovet. Men även för större solfångaranläggningar som kräver värmelagring
eftersom fjärrvärmebolagets stora ackumulatortank kräver mindre investeringskostnad än
många små privatägda ackumulatortankar. Den andra anledningen är att en stor investering
av solfångaranläggningen ger ett bättre pris per kvadratmeter jämfört med det priset
privatpersoner måste betala per kvadratmeter för många små anläggningar.



Solvärme skulle uppskattningsvis bli 55 % dyrare än traditionell fjärrvärme med träflis.



Det mest demokratiska sättet att införa solvärme i fjärrvärmesystem är förmodligen att ha
separata priser på solvärme och vanlig fjärrvärme och sedan låta kunderna bestämma om de
vill prenumerera på en andel solvärme av sitt årliga behov eller inte. Således växer solvärmen
fram allt eftersom fjärrvärmekunderna väljer det.

Teori för teknik och praktik


På sommarn ökar distributionsförlusterna, på grund av att behovet av värme minskar men
upprätthållande av temperatur är ett krav. Detta innebär i korthet att varmt vatten pumpas
runt i ledningsnäten och sakta kyls av utan att värmen säljs, samtidigt står en värmepanna
och slukar flis som möjligtvis inte betalar sig själv. Det är en god anledning till att använda sig
av så mycket solvärme som möjligt i fjärrvärmenät.



Fördel med ackumulatortank, öppnar upp möjlighet att köra pannorna med högre
systemverkningsgrad.



Det är min generella uppfattning att plana, glasade solfångare är det fördelaktiga alternativet
då vakuum solfångare kräver kontroll av vakuum i varje enskilt rör. Har vakuum släppt bör
dessa rör bytas ut för att upprätthålla god funktion i anläggningen. Samt att vakuum
konstruktionen borde vara mer arbetskrävande att hålla ren från löv och dylikt.



Det som i ett första skede kan genomföras inför eventuellt byggande är att upprätta en
detaljplan. En detaljplan där markanvändningen avsätts för ändamålet solvärme. Detta
behöver inte nödvändigtvis innebära att kommunen bestämt att uppföra
solfångaranläggning, utan snarare att kommunen gjort det lättare för sig när det väl blir dags
och eftersom uppförandet av detaljplan kan ta upp till två år är det en bra idé att genomföra
förberedande arbete.

Teori för miljöegenskaper


Biobränsle anses vara koldioxidneutral då det kol som frigörs vid förbränning har bundits ur
luften under växtens liv.



Förbränning av biobränsle är bättre i ett större värmeverk än lokal förbränning i hushållen då
värmeverken har effektiva reningsprocesser som hindrar utsläpp av bland annat svavel.
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Att ersätta biobränsle med solenergi ger upphov till utsläppsminskningar, trots att ett
förnybart bränsle används.



Att elda med biobränsle är bra då det är ett förnybart bränsle. Men det ger ändå upphov till
utsläpp, både vid förbränning och vid framställning och distribution. Detta är en fördel
solvärme har över träflis, båda förnybara men solvärme ger inte upphov till miljöpåverkande
utsläpp.
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10 Slutsats
Det är av relevans att betrakta solvärme som ett komplement eller hjälpsystem för det befintliga
värmesystemet. Det går alltså inte förvänta sig att solvärme ska kunna ersätta befintliga
värmesystem. Hållbara energisystem såsom fjärrvärme är även långsiktiga investeringar. De betalar
oftast inte igen sig själv förrän den uppskattade livslängden har uppnåtts. Vanligen 20-30 år, sen att
anläggningen fungerar längre tas inte med i kalkylen.
Det krävs långsiktigt tänkande vid en installering av solvärmeanläggning. Det kan vara svårt att räkna
hem investeringar i hållbara energisystem. Hänsyn bör dock tas till inflationen, pengarnas värde
kommer att sjunka ju längre tiden går medan värdet på lånet inte kommer att övekompenseras för
pengarnas värdeminskning. Det kan liknas vid att lånet väger mindre med tiden. En annan viktig sak
att ta hänsyn till är att priserna på energi har stigit stadigt de senaste åren och den finns inte mycket
som talar emot fortsatt ökning på värdet av energi. Det innebär att anläggningen kommer att
generera mer pengar, från båda hållen. Träflis blir dyrare samtidigt som värmen kan säljas för ett
högre pris. Givetvis är detta mycket spekulativt och ingen vet hur prisutvecklingen kommer att se ut i
framtiden. Men det är ett sannolikt utfall, tas då hänsyn till detta ifrån början blir det lättare att
rättfärdiga en tveksam investering.
Det finns ett par saker av relevans som kan nämnas om de parametrar som satts upp för
beräkningarna. Det första gäller kostnaden per kvadratmeter, denna kostnad är med största
sannolikhet högre än det pris man kan erhålla vid investering. Den andra saken som är nämnvärd är
att verkningsgraden inte är konstant 40 % för plana solfångare utan varierar beroende på
materialegenskaper och arbetstemperatur. 40 % är den lägre gränsen och det är sannolikt att
verkningsgraden är högre under året sett. På så sätt kommer beräkningarna att vara underskattade
istället för att vara överskattade. Har kommit fram till att solvärmen kommer att vara cirka 50 %
dyrare än fjärrvärmen, det är dock så att vid förandrade parametrar ändras resultaten utifrån
ovanstående kan extra kostnaden för solvärme sjunka till 30 % eller lägre.
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12 Bilagor
12.1 Bilaga 1 – Solinstrålning i Ystad
Solar radiation database used: PVGIS-classic
Optimal inclination angle is: 38 degrees
Annual irradiation deficit due to shadowing (horizontal): 0.0 %
Month

Hh

Hopt

Iopt

Jan

436

762

69

Feb

1060

1710

63

Mar

2070

2730

50

Apr

3760

4410

38

May

5260

5500

25

Jun

5190

5090

16

Jul

5210

5280

21

Aug

4200

4670

32

Sep

2660

3410

46

Oct

1430

2180

59

Nov

642

1170

69

Dec

323

607

71

Year

2690

3130

38

Hh: Irradiation on horizontal plane (Wh/m2/day)
Hopt: Irradiation on optimally inclined plane (Wh/m2/day)
Iopt: Optimal inclination (deg.)
PVGIS © European Communities, 2001-2010
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