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Förord 

Jag vill börja med att tacka min handledare Joakim Byström, VD på Absolicon, för hans 

engagemang och samarbete i projektet samt tacka min universitetshandledare Anders Nordin 

för sitt stöd. Jag vill även passa på att tacka de andra medarbetarna på Absolicon för sitt intresse 

och trevliga bemötande.  

Projektet är ett examensarbete utfört inom utbildningen Högskoleingenjör i energiteknik vid 

Umeå Universitet på uppdrag av Absolicon Solar Collector AB. Projektet hade inte varit lika 

detaljrikt om det inte vore för de företag som har försett Absolicon och projektet med 

information från textilindustrin.  
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Sammanfattning 

Industrin står för 32% av den globala energianvändningen och majoriteten av industrins 

utsläpp sker vid förbränning av fossila bränslen för värmeanvändning. Hälften av industrins 

värmeanvändning uppskattas vara i temperaturer upp till 400 °C vilket är lämpligt för värme 

från solfångare. 

Klädesindustrin står för 10% av de globala växthusgasutsläppen och majoriteten av de 

utsläppen sker vid textilproduktion och flera av textilindustrins processer är i 

temperaturintervall som kan använda värme från solfångare likt Absolicons T160. 

Data från energianvändning hos textilfabriker har samlats in och beräkningar på 

energianvändning och utsläpp har gjorts för erhållna data. Solfångarnas energiberäkningar 

har gjorts med hjälp av simuleringar från Absolicon applikation Field Simulator. En 3-stegs 

plan gjordes för 2 stora textilfabriker i Indien som visar hur de skulle kunna eliminera sina 

utsläpp från energianvändning. 

Kartläggningen visar att textilindustrin till stor del använder fossila bränslen och de 5 största 

textilfabrikerna i denna rapport visar en energifördelning mellan värme och el på 85% 

respektive 15%. Utsläppen per producerad massa varor i kg för de 5 fabrikerna uppskattas 

vara i snitt 6,1 kgCO2e vilket motsvarar en förbränning av 2,1 kg brunkol. 

De två stora textilfabriker i Indien samlade utsläpp från energianvändning redovisas vara 686 

ktCO2e. Värmeanvändningen i fabrikerna sänks i 3-stegsplanen med 17% och fossila 

bränslen ersätts med värme från solfångare och biomassa. För att täcka 68% av det nya 

värmebehovet med värme från solfångare så behövs det solfångarfält med en termisk effekt 

på cirka 400 MW och en yta på cirka 1,3 km2. De resterande 32% av värmebehovet ska 

komma från förbränning av cirka 100 000 ton biomassa per år. 

Industrin har möjlighet att sänka stora delar av sina utsläpp genom att ersätta fossila bränslen 

i värmeanvändningen med till exempel värme från solfångare och biomassa. För att täcka 

stora delar av värmeanvändningen med solfångarfält behövs lediga ytor runt om och på 

fabrikerna. Fossila bränslen har i dagsläget ett lågt pris i förhållande till dess utsläpp och 

tillämpning av globala utsläppsrätter eller skatter bör appliceras för att påskynda 

omställningen till utsläppsfri energi och lägre utsläpp.  
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Abstract 

The industry sector accounts for 32% of the global energy usage where the majority of the 

energy is being used as heat. Most of the heat is generated by burning fossil fuels which leads 

to heat use being the largest source of emissions in the sector. About half of energy used as in 

the industries are in temperatures up to 400 °C which is suitable for heat provided by solar 

collectors. 

The apparel industry accounts for 10% of the global carbon emissions and multiple of the 

industry processes used in textile production are in temperature ranges reachable with solar 

collectors such as Absolicons T160.  

Energy data was collected from textile factories and calculations of energy usage and emissions 

was made. The calculations for solar collectors was made with Absolicons web application 

Field Simulator. A 3-step plan was created to demonstrate how two textile factories in India 

could reach zero CO2 emissions.  

The analysis shows that the textile industry’s majority of energy is being used from fossil fuels 

to generate heat where the 5 largest factories in this report average energy is 85% as heat and 

15% as electricity. The emissions per produced mass of goods in kg is an average of 6,1 kgCO2e 

at these 5 factories which is comparable to burning 2,1 kg of black coal. 

The two large textile factories combined emissions from energy usage is reported to be 686 

ktCO2e. In the 3-step plan the heat usage is reduced by 17% and heat from fossil fuels are 

replaced by heat from solar collectors and biomass. To cover 68% of the new energy demand 

it would require solar fields with a total thermal capacity of about 400 MW and an area of 1,3 

km2. The remaining 32% of heat demand would be covered by burning 100 000 tonne of 

biomass per year.  

The conclusion is that he industry sector has a huge potential of reducing their emissions by 

replacing fossil fuels for generating thermal energy by thermal energy from e.g. solar collectors 

or biomass. It will require available spaces close to or on top of the factories to be able cover 

large portions of the heat demand with solar collectors. The current prices of energy from fossil 

fuels is low compared to their emissions and a global carbon market or taxes should be applied 

to accelerate the change to clean energy and lower emissions. 
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1 Inledning 

Detta avsnitt beskriver projektets bakgrund, syfte, målsättning och avgränsning. 

1.1 Bakgrund 

År 2015 togs beslutet om Parisavtalet vars mål är att begränsa den globala uppvärmningen till 

2 °C med en strävan om att uppnå en lägre uppvärmning på 1,5 °C (1). Global uppvärmning 

leder till klimatförändringar som har stor negativ påverkan på bland annat jordbruk och det 

naturliga ekosystem, vilket försvårar livet på jorden både för människor och annat biologiskt 

liv. Den globala uppvärmningen beror på människans utsläpp av växthusgaser där användning 

av fossila bränslen bidrar till ökade nettoutsläpp i atmosfären (2). 

Industrisektorn står för 32 % av den globala energianvändningen där majoriteten av energin är 

från fossila bränslen och flera internationella industriföretag har åtagit sig att minska sina 

växthusgasutsläpp (3). Några industriföretag med ambitiösa hållbarhetsmål och deras mål är:  

• H&M Group: Klimatneutral leverantörskedja år 2030 för leverantörer på nivå 1 och 2 

(4). 

• Carlsberg Group: Noll koldioxidutsläpp från bryggerier år 2030 (5). 

• Unilever: Negativt nettoutsläpp av koldioxid år 2030 samt 100% användning av 

förnybar energi (6). 

• Inter IKEA Group: Klimatpositiva år 2030. Eftersträvar användning av 100% förnybar 

energi (7).  

Studier baserat på värmeanvändningen hos industrier i 32 europeiska länder visar att 30% av 

deras värmebehov är värme upp till 100 °C och 57% av värmebehovet är värme upp till 400 

°C vilket är temperaturintervall som lämpar sig bra för solfångare (8). Genom att ersätta fossila 

bränslen för uppvärmning med till exempel värme från solfångare eller biomassa kan 

industrierna närma sig sina klimatmål. 

Absolicon Solar Collector AB har utvecklat Absolicon T160, en koncentrerande solfångare av 

typen paraboliskt tråg som har en optisk verkningsgrad på 76,6% som omvandlar solljus till 

processvärme eller ånga upp till 160 °C, figur 1. Absolicon riktar sig mot fjärrvärme samt 

industrivärme och säljer produktionslinor för lokal produktion av sina solfångare. Absolicon 

vill visa industriföretag vilka möjligheter solfångare har som del av deras energiförsörjning 

och hur det skulle bidra till att deras klimatmål uppnås. 
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Figur 1. 4st av Absolicons T160, utanför Absolicon Solar Collector AB i Härnösand. 

1.2 Syfte 

Resultatet av detta arbete är tänkt att visa hur stor del av energianvändningen i industrier som 

är värme och hur utsläppen av växthusgaser från användningen av värme kan minskas med att 

använda solfångare för att täcka delar av värmebehovet.  

1.3 Målsättning 

• Undersöka potentialen för solvärme i industrier och vilka industriprocesser som är 

lämpliga. 

• Kartlägga en viss typ av industri och dess energianvändning. 

• Beräkna industrins möjliga användning av solvärme med demonstration av 

solfångarfält. 

• Göra ett exempel på hur en fabrik kan nå noll utsläpp. 

1.4 Avgränsning 

Följande undersöks inte eller har inte tagits hänsyn till i projektet: 

• Hur systemintegration av solfångare ska ske och vilka faktiska processtemperaturer 

som används i de kartlagda fabrikerna.  

• Om ytorna kring eller på fabriker är möjliga eller tillåtna att bygga på. 

• Värmeförluster i rörledningar mellan fabrik och solfångarfält. 

• Installationskostnader, kostnad för värmelager, integrationskostnader och kostnader för 

förnyelsebar el. 
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2 Teori 

Avsnittet behandlar den teori som är relevant för att skapa en förståelse kring arbetet och de 

berörda områdena. 

2.1 Växthuseffekten 

Växthusgaser som koldioxid och metan absorberar delar av den värmestrålning som försöker 

lämna jorden vilket gör att värmen stannar i atmosfären innan den når ut i rymden och bidrar 

till den så kallade växthuseffekten. Växthuseffekten håller jorden varmare än rymden och är 

nödvändig för liv på jorden. Koldioxid är en viktig växthusgas och är en naturlig del av kolets 

kretslopp som består av att växters fotosyntes binder koldioxid och därefter avges koldioxiden 

från växterna vid cellandning samt förbränning och en del av koldioxiden lagras i jordskorpan 

som senare blir former som kol och olja. Människans användning av den lagrade koldioxiden 

i jordskorpan bidrar till ökade utsläpp av koldioxid i atmosfären och den minskande mängden 

växter leder till att mindre koldioxid kan tas upp från atmosfären. Detta gör att en ökad andel 

av värmestrålningen stannar i atmosfären och växthuseffekten förstärks vilket leder till 

temperaturökning på jorden, den globala uppvärmningen. I över 400 000 år har 

koldioxidnivåerna i atmosfären inte varit över 300 ppm men har numera passerat 410 ppm. Vid 

2 °C temperaturökning på jorden kommer havsnivåerna att stiga, korallreven till större del att 

dö ut och extremväder bli vanligare. Om inte åtgärder tas för att minska växthusgasutsläppen 

så kommer nuvarande utveckling att leda till 4 °C temperaturökning mellan år 2000 och år 

2100 (9). 

2.2 Solenergi 

Livet på jorden drivs av energi från solen och effekten från solstrålningen som träffar jordens 

atmosfär är ungefär 1,8×1011 MW varav cirka 60% alltså 1,08×1011 MW av det träffar jordens 

yta (10). För att jämföra detta med termisk effekt hos kärnkraft så motsvarar det cirka 33 

miljoner stycken kärnkraftsreaktorer motsvarande Forsmark 3. Den årliga globala 

energianvändningen uppgick år 2016 till cirka 400 EJ vilket den årliga solinstrålningen på 

jordytan hade kunnat täcka 8500 gånger (11). 

Solens energi driver fotosyntesen samt vädrets vindar och regn. Växter använder fotosyntesen 

för att binda koldioxid och producera organiskt material som sedan kan användas som 

bioenergi. Fossila bränslen som olja, kol samt naturgas är organiskt material som lagrats i flera 

miljoner år, alltså lagrad solenergi. Vindar uppstår genom att solen värmer upp luft som får en 

lägre densitet vilket gör att den varma luften stiger och kall luft söker sig dit den varma luften 

förflyttats ifrån och då kan driva vindkraftverk. Solens energi förångar vatten som stiger och 

faller över land i vattnets kretslopp, som sedan kan användas i fotosyntesen och 

vattenkraftverk. Den mesta av energin människan använder är ursprungligen solenergi och att 

i större utsträckning omvandla solens energi direkt till el eller värme skulle bidra till ett mer 

hållbart levnadssätt för den moderna människan. 

Solinstrålning som är intressant för solfångare kan mätas i DNI, DFI, samt GHI och samtliga 

3 mått anges i enheten kWh/m2. 
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DNI (Direct normal irradiation), är måttet på den årliga solstrålning som direkt träffar en yta 

som hålls horisontellt mot solinstrålningen. Detta mått är användbart för koncentrerande 

solfångare som följer solens position och data finns bland annat i form av kartor, figur 2.  

 

Figur 2. Karta över jorden och den årliga solinstrålningen som faller mot en yta som hålls horisontellt mot solen. Röda samt 

gula områden med höga DNI-värden och gröna samt blå områden är där DNI-värdena är låga. Solar resource data obtained 

from the Global Solar Atlas, owned by the World Bank Group and provided by Solargis (12). 

DFI (Diffuse horizontal irradiation), är måttet på den årliga solstrålning som indirekt träffar en 

yta som hålls horisontellt mot solen, det vill säga strålning som har delats och spridits ut när 

den träffat atmosfären och senare når ytan. 

GHI (Global horizontal irradiation) är summan av DNI samt DFI och samtliga 3 mått anges i 

enheten kWh/m2. 

2.3 Solfångare 

Solfångare absorberar energin i solens strålar och omvandlar det till värme som oftast 

transporteras med ett flytande medium som vatten eller olja, vilket ger ett högre energiutbyte 

jämfört med solceller som omvandlar energin i solens strålar till elektricitet. Optiska 

verkningsgraden hos Absolicons solfångare T160 är uppmätt till 76,6% vilket kan jämföras 

med de vanligaste solcellernas typiska verkningsgrad som är cirka 15 till 22% (13). Värmen 

från solfångare kan användas till värme i industriprocesser, uppvärmning av hushåll och 

varmvatten, samt driva absorptionskyla. 

I slutet av år 2017 uppgick ytan av installerade solfångare till 675 miljoner kvadratmeter, den 

samlade termiska kapaciteten från solfångare i drift cirka 472 GW och det årliga energiutbytet 

uppnådde 388 TWh. För solceller uppgick elektriska kapaciteten till 398 GW och solceller 

genererade drygt 460 TWh samma år. I Europa installerades 9 storskaliga solfångarsystem med 

en totalt yta på 35 000 kvadratmeter och 75% av den totala installerade arean av solfångare i 
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Europa under 2017 var i 5 solfångarsystem i Danmark. Kina stod för 92% av den totala 

installerade kapaciteten utanför Europa och globalt så minskade marknaden för solfångare med 

4,2% under 2017 (14) (15). 

Det finns flera typer av solfångare och dessa kan delas 3 kategorier: plana solfångare, 

vakuumrörssolfångare och koncentrerande solfångare. 

Plana solfångare består av en metallplatta oftast i glas eller koppar täckt av en glasskiva som 

absorberar solenergi och sedan överför värmen till rör som löper fram och tillbaka på 

undersidan. Eftersom den absorberande ytan är stor så resulterar det i stora värmeförluster och 

isolering används på baksidan för att minska värmeförlusterna. Fördelen med plana solfångare 

är att ytan solfångare kan vara lika stor som solfångarfältet, de är billiga och kräver ingen 

solföljning. Vanligaste typen av plana solfångare lämpar sig bäst för lägre arbetstemperaturer 

upp till 80 °C eftersom värmeförlusterna ökar med ökad temperatur. 

Vakuumrörssolfångare finns i två typer där den ena typen består av vakuumrör som 

innesluter en vätska som förångas av den instrålande solenergin, ångan avger värme till en 

kondensor och kondenserar sedan. Den andra typen är består av en absorbator som isoleras i 

ett glasrör med vakuum. I absorbatorn leds kylmedium genom rör som tar upp värmen. 

Vakuumrörssolfångare lämpar sig bättre i högre temperaturer, upp till 120 °C, än plana 

solfångare men har kortare teknisk livslängd än andra typer av solfångare. 

Koncentrerande solfångare är solfångare som reflekterar solstrålningen mot en källa så att 

energin koncentreras. Detta gör att den absorberande ytan är liten och att värmeförlusterna vid 

högre temperaturer är mindre. Det finns olika typer av koncentrerande solfångare som 

paraboliskt tråg solfångare och linjära Fresnel solfångare. Paraboliskt tråg solfångare består av 

en reflekterande yta som är paraboliskt formad. Solstrålningen reflekteras mot ett absorbatorrör 

i mitten av solfångaren som överför värme till ett medium som transporteras igenom det. Denna 

typ av solfångare följer solen och används oftast i temperaturspannet 100 °C till 450 °C. 

Solfångaren Absolicons T160 är en liten parabolisk tråg solfångare som arbetar i temperaturer 

upp till 160 °C och principen för denna typ av solfångare samt dess användningsområden kan 

demonstreras i figur 3. 
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Figur 3. En illustration som visar hur solen reflekteras mot absorbatorröret i paraboliska tråg samt hur värmen kan användas 

i olika användningsområden (Absolicon). 

Linjära Fresnel solfångare fungerar ungefär som paraboliskt tråg solfångare men skillnaden är 

att i linjära Fresnel-solfångare så används ett flertal små speglar som justeras för att reflektera 

solstrålningen mot ett absorbatorrör. Arbetstemperaturen för denna typ är upp till 400 °C. 

Solfångare levererar bara värme när de träffas av solstrålning vilket gör att värmelager används 

för att lagra energi över nätter eller över kalla månader då värmebehovet är större. För 

korttidslagring av värme så används ackumulatorer och för långtidslagring används till 

exempel termisk lagring i borrhål eller i gropar. 

2.4 Värmeanvändning i industrier 

32% av den globala energi användningen används av industrisektorn där värme är cirka 67% 

av energibehovet där den används till bland annat processvärme. Värmeanvändningen i 

industrisektorn ökar årligen och majoriteten av energin kommer från förbränning av fossila 

bränslen och därför står denna energianvändning för en stor del av industriernas samt världens 

utsläpp. Efter fossila bränslen är användningen av biomassa vanligast för värme i industrier 

men även värmepumpar och solfångare används (16). Några former av biomassa som används 

för värme i industrin är träflis, rester från skogsbruk och jordbruk, avlutar samt pellets. 

Cirka 50% av industrins värmeanvändning är i arbetstemperaturer upp till 400 °C vilket är 

nåbart med solfångare. Cirka 29% av industrins värmeanvändning, vilket motsvarar 6% av den 

globala energianvändningen, uppskattas vara i det låga temperaturintervallet som är upp till 

150 °C (17). Textilindustrin har processer som använder värme mellan 40 °C till 130 °C, 

industrin för mat- och drycker använder värme mellan 20 °C till 200 °C i ett flertal processer 

och därför lämpar sig flera av dessa processer bra för solfångare likt Absolicons T160 (18). 

Andra industriprocesser som lämpar sig bra för solfångare kan hittas i figur 4 där 

temperaturintervall för ett antal industriprocesser redogörs. 
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Figur 4. Ett antal industrisektorer och dess industriprocessers temperaturintervall som lämpar sig för värme från solfångare 

(18). 

Användningen av solfångare i industriprocesser som förkortas SHIP (Solar heat for industrial 

processes) var under 2017 en växande marknad där den totala installerade arean solfångare 

ökade med 46% och i slutet av året uppnådde en total solfångararea på 608 994 m2 (14). 

2.5 Energidata, utsläpp och ekonomi 

Emissionsfaktorer används för att beräkna utsläpp i massa med enheten ton 

koldioxidekvivalenter [tCO2e] för energislag och visar det samlade utsläppet från de olika 

typerna av växthusgaser i energislagen omräknat i motsvarande massa koldioxid. Värmevärden 

och emissionsfaktorer som använts i detta arbete anges i tabell 1. 
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Tabell 1. Värmevärden för de olika bränslena hämtade från Energimyndigheten samt emissionsfaktor för bränslena hämtade 

från Enbe (19) (20). *Värmevärde för bönskal. Emissionsfaktorn för biomassa kan under vissa omständigheter räknas som 

noll (21). 

Bränsle Värmevärde Enhet Emissionsfaktor Enhet 

Naturgas 0,01099 MWh/m3 0,247 tCO2e/MWh 

Brunkol 7,56 MWh/ton 0,385 tCO2e/MWh 

Biomassa* 4,37 MWh/ton 0,037 tCO2e/MWh 

Diesel 0,00982 MWh/l - - 

 

Verkningsgrad η beskriver hur mycket av den tillförda energin Qtillförd [MWh] som blir nyttjad 

energi Qnyttjad [MWh] och beräknas med ekvation 1 (20).  

 
𝜂 =

𝑄𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑑

𝑄𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑
 

[1] 

Tillförd energi Qtillförd beräknas med ekvation 2 där mbränsle [ton] är massan bränsle och H 

[MWh/ton] är bränslets värmevärde (20). 

 𝑄𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑 = 𝑚𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒 ∙ 𝐻 [2] 

Utsläpp mutsläpp [tCO2e] i ton koldioxidekvivalenter beräknas med ekvation 3 där Emf 

[tCO2e/MWh] är bränslets emissionsfaktor (19). 

 𝑚𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 = 𝑚𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒  ∙  𝐻 ∙ 𝐸𝑚𝑓 [3] 

Greenhouse Gas Protocol är en global standardisering för att mäta utsläpp hos bland annat 

företag. Utsläppen kan enligt GHG protocol redovisas i scope 1, 2 och 3 där scope 1 är direkta 

utsläpp som sker från företagets egenägda verksamheter och scope 2 är indirekta utsläpp som 

sker när inköpt el genereras och används i företagets egenägda verksamheter. Scope 3 är alla 

indirekta utsläpp, utöver scope 2, som sker i företagets värdekedja, till exempel utsläpp hos 

leverantörer och underleverantörer. 

Priset för utsläppsrätter i EU var 25 €/tCO2e den 14:e maj 2019 (22). 

Paybackmetoden är en enkel metod för att uppskatta hur lång tid det tar för en investering att 

återbetala sig. Metoden tar inte hänsyn till ränta, inflation eller vad som händer efter 

paybacktiden (20). Paybacktid T beräknas med ekvation 4 där G är grundinvesteringen och a 

är årlig intäktsöverskott eller besparing.  

 
𝑇 =

𝐺

𝑎
 

[4] 

Besparingen a kan för solfångare beskrivas med ekvation 5 där Qsolfångare [MWh/år] är årliga 

värmeutbytet per yta solfångare och ep [pris/MWh] är priset på energislaget som ersätts. 

 𝑎 = 𝑄𝑠𝑜𝑙𝑓å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑒 ∙ 𝑒𝑝 [5] 
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2.6 Absolicon Field Simulator 

Field Simulator (https://www.absolicon.com/fs/) tar hjälp av Googles kartverktyg för att 

placera ut solfångarfält för modell T160 i form av en rektangel och sedan simuleras det 

utplacerade fältets värmeutbyte. Uppskattningar av oljeekvivalenter samt återbetalningstid 

beroende på solinstrålning, energipris och arbetstemperatur för solfångarfältet görs också, se 

figur 5.  

 

Figur 5. Exempelsimulering i Field Simulator av ett solfångarfält i anslutning till ett industriområde vid Johannesburg, 

Sydafrika. Bilder från Absolicon Field simulator och kartor från Google maps (23) (24). 

Absolicon Field Simulator använder steady-state metoder för att simulera energiutbytet för 

solfångare vilket ger tillförlitliga uppskattningar (25). För att beräkna termiskeffekt [W/m2] 

hos en solfångare kan ekvation 1 användas där 𝜂0 är optisk verkningsgrad för direkt 

solstrålning, 𝐺𝑏 [W/m2] direkt solstrålning, 𝐾𝑑 optisk verkningsgrad för diffus solstrålning, och 

𝐺𝑑 [W/m2] diffus solstrålning. Värmeförluster hos solfångaren beräknas med ∆𝑇 [K] som är 

skillnaden mellan solfångarens arbetstemperatur och omgivande temperatur, 𝑎1 [W/m2∙K] är 

värmeförlustkoefficient för temperaturskillnad och 𝑎2 [W/m2∙K] värmeförlustkoefficient för 

temperaturskillnad i kvadrat. 

 𝑄

𝐴

̇
= 𝜂0𝐺𝑏 + 𝐾𝑑𝐺𝑑 − 𝑎1∆𝑇 − 𝑎2∆𝑇2 

[6] 

För Absolicons T160 är parametrarna 𝜂0 = 76,6%, 𝐾𝑑 = 8,586%, 𝑎1 = 0,3677 W/m2∙K och 

𝑎2 = 0,003224 W/m2∙K, vilka är framtagna genom tester av solfångaren. 

  

https://www.absolicon.com/fs/
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3 Metodik 

I detta avsnitt förklaras metodiken i projektet där detta delas upp i två delar. Kartläggning av 

textilindustrier är en mer detaljerad del av projektet som beskriver hur data som tillhandahållits 

från textilleverantörer har bearbetats och hur en fabrik kan uppnå noll utsläpp med hjälp av 

solfångare. Andra industrier är ett avsnitt som beskriver metodiken för några enklare 

uppskattningar av Carlsberg Group och Unilevers industriers energianvändning och möjlighet 

att använda solfångare. 

3.1 Kartläggning av textilindustrier 

H&M Group samt Inditex hållbarhetsrapporter och ”Climate change”-rapporter hos CDP 

användes för att ge en uppfattning om i vilka delar av klädesindustrin som utsläppen sker och 

hur stora de är.  

Ett antal områden (5 st) i världen där textilindustri finns samt DNI-värdena är höga valdes ut. 

Områden med höga DNI-värden ger högre värmeutbyte per kollektorarea och därmed kortare 

paybacktider men paybacktid är också beroende av energipriset på bränslet som ersätts vilket 

också varierar mellan olika platser. En lista gjordes med ett urval av textilfabriker inom en 

cirka 100 km stor radie för de 5 områdena där de mindre fabrikerna i områdena exkluderades. 

Energidata från de listade fabrikerna efterfrågades och Absolicon fick ta del av energidata från 

några av fabrikerna och även energirapporter från några andra fabriker inom textilindustrin. 

Källan till rapporterna och energidata är sekretessbelagt och därför benämns fabrikerna med 

”Fabrik” och en siffra för att göra dem anonyma men möjliga att åtskilja i rapporten. 

Data som tillhandahölls bearbetades i Microsoft Excel och var angiven i olika enheter där till 

exempel kolanvändning var angiven i GJ för vissa fabriker och i ton kol för andra fabriker. För 

de fabriker där bränsleanvändningen var angiven i energi antogs det vara nyttjad energi. Kol 

och naturgas var angivet i olika typer där dessa summerades för att förenkla beräkningarna. 

Producerad mängd varor i fabrikerna varierade mellan enheterna meter, kilogram och antal. 

Data bearbetades till gemensamma enheter i varje kategori för att kunna beräknas på ett 

effektivt sätt och ge jämförbara siffror. För att omvandla producerad mängd varor till samma 

enhet söktes information fram om typisk tygbredd, vikt samt pris där information från en 

kostnadskalkyl användes. Eftersom information om vilken typ av klädesplagg och i vilka 

mängder som producerades av varje typ inte fanns tillgänglig så antogs vikten för ett plagg att 

vara cirka 0,2 kg och även tygets vikt per meter vara cirka 0,2 kg tyg baserat på en 

kostnadskalkyl för ett klädesplagg och rapporter om klädesplagg för att kunna jämföra sifforna 

mellan fabrikerna (26) (27). 

Beräkningarna har sedan summerats i en rapport med siffror och diagram för att visa 

textilindustrin vart deras utsläpp sker, hur deras energianvändning ser ut och hur de kan minska 

sina utsläpp genom att ersätta fossila bränslen med värme från solfångare samt biobränsle i 

textiltillverkningen. 

3.1.1 Energianvändning 

Energifördelningen mellan olika energislag som elektricitet, fossila bränslen och biobränslen 

beräknades till nyttjad energi. Användningen av kol, naturgas samt biomassa antas vara för 
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användning av värme i processer. Diesel antas vara till användning av reservgeneratorer men 

det förekommer gamla dieselpannor som reservpannor i vissa fabriker enligt information 

energirapporterna, därför summeras dieselanvändningen med elektricitet när fördelningen 

mellan energianvändning av elektricitet och värme görs. För att beräkna nyttjad energi hos 

industrierna så har ekvation 1 samt ekvation 2 använts där verkningsgraderna 80%, 65% och 

70% antagits för kol, biomassa respektive naturgas. De antagna verkningsgraderna är 5% lägre 

än den verkningsgrad de olika bränslena kan uppnå i industripannor då de antas avvika från 

optimala driftförhållanden (28). För diesel så har verkningsgraden 30% antagits för en 

dieselgenerator (29). 

De fabriker som rapporterat användning utav kol, naturgas och biomassa visade en mycket 

högre total energianvändning och användes därför för vidare beräkningar. Ett medelvärde 

baserat på andelarna nyttjad energi beräknades för att demonstrera hur mycket energi som 

används till värme kontra elektricitet. En uppskattning av hur stor värmeanvändningen är per 

producerad massa varor gjordes också genom att dividera den beräknade mängden använd 

värme med producerad massa varor. 

3.1.2 Utsläpp 

För att demonstrera textiltillverknings utsläpp från värmeanvändning så har mängden 

koldioxidekvivalenter beräknats med ekvation 3 där beräkningarna endast har gjorts för energi 

som tros användas till värmeanvändning då elektricitetens ursprung inte är känt och arbetet 

fokus ligger på förändring i värmeanvändning. Vid beräkning av koldioxidekvivalenter har den 

faktiska mängden tillförd energi från kol, biomassa och naturgas, det vill säga använd mängd 

bränsle använts. Totalt utsläpp per fabrik och utsläpp per producerad massa varor för fabrikerna 

beräknades. Utsläppens motsvarighet i förbränd mängd kol beräknades genom att dividera 

utsläpp per produkt med emissionsfaktorn för kol. 

3.1.3 Ekonomi 

I energirapporterna redovisades några indiska textilfabrikers energipriser. Ett medelvärde för 

respektive energislag baserat på rapporterna beräknades för att användas i vidare beräkningar. 

De fabriker som energipriserna baserats på är inte samma fabriker som energiberäkningarna 

behandlar och därför skapar detta en viss osäkerhet i beräkningen av energikostnader. 

För att beräkna energikostnadens andel av produktionskostnaden så söktes material- och 

tillverkningskostnad för en skjorta fram och ett medelvärde av energikostnad per producerad 

enhet för de 5 fabrikerna beräknades. Produktionskostnad för ett plagg med vikten 0,2 kg 

antogs vara 2,1 € och baserades på en kostnadskalkyl för ett klädesplagg och summan av 

materialkostnad som tyg och tråd samt tillverkningskostnad (30). 

Paybacktid för de olika bränsleslagen och platsernas solinstrålning beräknades med ekvation 4 

och 5. Solfångarfältens kostnad baseras på yta solfångare och ett fastpris på 200 €/m2 användes. 

Kostnaden för solfångarfälten beror egentligen på flertalet faktorer som kvantitet, installation 

och integrering, värmelagring med mera men detta har inte tagits i beaktning i detta arbete. 
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3.1.4 Zero CO2 factory 

För att demonstrera hur fabriker kan sänka sina koldioxidutsläpp från värmeanvändning så 

gjordes en 3-stegs plan för två textilfabrikerna baserat på data i deras hållbarhetsrapport. 

Värmeutbytet per yta solfångare för området är bra och fabrikerna har hög energianvändning. 

I planen sattes emissionsfaktorn för biomassa till 0 tCO2e eftersom biomassa som uppfyller 

vissa krav får använda detta värde och då bidrar till att fabriken kan uppnå noll utsläpp (21). 

Energianvändningen i rapporten har antagits vara nyttjad energi och fördelningen av värme har 

antagits vara 70% kol, 20% naturgas och 10% biomassa. Utsläpp vid användning av kol och 

naturgas har beräknats på den antagna energifördelningen. 

 

Steg 1 är att sänka fabrikernas koldioxidutsläpp med 30% där 10% ska ske genom att ersätta 

fossila bränslen med värme från solfångare, 10% sker genom energieffektiviserande åtgärder 

som minskar användningen av fossila bränslen och de resterande 10% ska ske genom att ersätta 

fossila bränslen med biobränslen. 

I steg 2 sänks det ursprungliga utsläppet med 40% där sänkningen som ska ske genom att 

ersätta fossila bränslen med värme från solfångare är 20% och de övriga åtgärderna är de 

samma som i steg 1. 

I steg 3 sänks de resterande 30% av de ursprungliga utsläppen med att ersätta fossila bränslen 

med värme från solfångare. 

För de olika stegen beräknades hur stor area solfångare samt vilken mängd biobränsle som 

behövs för att ersätta värmeenergi från kol respektive naturgas. För att få störst minskning av 

koldioxidekvivalenter i de tidiga stegen så gjordes beräkningarna så att användningen kol 

minskade tills den var noll och därefter minskades användningen av naturgas, eftersom kol har 

en större emissionsfaktor än naturgas. Energieffektiviserande åtgärder kan vara att 

tilläggsisolera rörledningar, installera värmeväxlare och byte till en mer effektiv panna vilket 

framgår i energirapporterna och möjligheterna för de kartlagda fabrikerna antas vara ungefär 

de samma. 

3.1.5 Solfångarfält 

För att bedöma de möjliga solfångarfältens storlek i förhållande till energianvändning användes 

Field Simulator som gör beräkningar likt ekvation 6. Field simulator anger energi från 

solfångare per yta solfångare för vald plats på en karta och detta användes för att dimensionera 

solfångarfälten storlek utifrån fabrikernas plats och andelen termisk energianvändning hos 

fabrikerna som ska ersättas med solfångare. Paraboliskt tråg solfångare behöver utrymme 

mellan varandra för att de inte ska skuggas och därför beräknas solfångarfälten bli dubbelt så 

stora som ytan solfångare. Fälten placerades ut i Field Simulator på lediga ytor som fält och 

fabrikstak för att demonstrera storlek och plats samt få uppskattningar på årligt värmeutbyte 

och termisk kapacitet från solfångarfälten. 100 grader sattes som arbetstemperatur för samtliga 

beräkningar då arbetstemperaturerna i de kartlagda fabrikerna inte var kända och precisionen i 

beräkningarna för detta arbete inte lika viktig.  
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För Zero CO2 factory så sattes 3 solfångarfält ut i Field Simulator dimensionerade efter 

beräknade värden. Kartan i Field simulator skärmdumpades och fler fält dimensionerades 

utifrån de befintliga genom att använda Microsoft Paint 3D där fälten även färglades och 

benämndes med text. 

3.2 Andra industrier 

Möjligheterna att kartlägga industriföretagen Carlsberg Group, Unilever och Inter IKEA 

Groups energianvändning undersöktes men begränsades av tillgänglig information och tid för 

utförandet i projektet och därför gjordes enklare uppskattningar.  

Carlsberg Group och Unilevers hållbarhetsrapporter samt Climate Change rapporter hos CDP 

användes för att hitta data på utsläpp, energianvändning, bränsletyper och fabriksplatser. 

Fabrikerna som fanns på platser med höga DNI-värden försöktes lokaliseras med information 

från företagens hemsidor och med Google Maps. Energi per yta solfångare mättes upp för de 

funna fabrikernas platser med Field Simulator. Baserat på uppmätt värde för energi per yta 

solfångare vid fabrikerna beräknades hur mycket värmeenergi ett solfångarfält på 5000 m2 för 

respektive plats beräknas producera. 

Carlsberg Groups hållbarhetsrapport angav hur mycket termisk energi som används i snitt för 

produktionen av bryggd respektive produktionen av malt och därför söktes information om 

produktionsmängd hos fabrikerna. Unilever anger i sin CDP Climate change rapport 

energianvändning per producerad massa varor. För de fabriker som information om 

produktionsmängd fanns att tillgå beräknades termisk energianvändning för Carlsberg Groups 

fabriker och andelen som ett 5000 m2 stort solfångarfält kan täcka. För Carlsberg Group 

beräknades även utsläpp och solfångarfältens minskning av utsläpp med antagandet att värmen 

från solfångarna ersätter naturgas där verkningsgraden för naturgaspannan likt tidigare antogs 

till 70%. 

Eftersom energipriserna i många fall är okända beräknades paybacktider för olika energipriser 

och värden för värmeutbyte per yta solfångare med ekvation 4 och ekvation 5 där priset per yta 

solfångare likt tidigare var 200 €/m2.  
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4 Resultat 

Avsnittet behandlar resultatet av projektets kartläggning och beräkningar. Ett förslag på hur en 

textilfabrik kan bli utsläppsfri presenteras och även hur mycket värme solfångarfält hade 

kunnat tillföra hos några andra industrier. 

4.1 Kartläggning av textilindustrier 

Klädesindustrin står för 10% av de globala utsläppen där H&M Group och Inditex är två av de 

största företagen inom sektorn (31). H&M Group redovisar sina utsläpp i årliga 

hållbarhetsrapporter och deras summa av utsläpp i scope 1 till 3 uppgår i 18,3 miljoner tCO2e 

där scope 3 står för 99,6% av utsläppen. 46% av H&M Groups totala utsläpp sker vid 

textilproduktion och 11% sker vid tillverkningen av klädesplagg (4). 

I CDP redovisar H&M Group utsläpp på 14,0 miljoner tCO2e och Inditex 13,2 miljoner tCO2e 

när scope 1 till 3 summeras (32). De 2 företagens sammanlagda utsläpp på 27,2 miljoner tCO2e 

motsvarar 52% av Sveriges utsläpp år 2017 (33). 

Data på energianvändning från 33 fabriker inom textilindustrin efterfrågades i de geografiska 

områdena i figur 6 och data erhölls från 19 av fabrikerna varav 8 är i Turkiet, 6 i Marocko, 3 i 

Indien och 2 i Etiopien. 

 

Figur 6. Ringarna visar ungefärligt de utvalda områden för kartläggning av textilfabriker på DNI-kartan. Platserna är 

Ahmedabad, Indien; Addis Abeba, Etiopien; Tanger, Marocko; Nairobi, Kenya och Izmir, Turkiet. Solar resource data 

obtained from the Global Solar Atlas, owned by the World Bank Group and provided by Solargis (12). 

4.1.1 Energianvändning 

Storleken på fabrikernas energianvändning varierade kraftigt vilket kan bero på mängden 

tillverkade produkter, typ av produkt och hur många av stegen i tillverkningen de utför. 

Uppskattningen av nyttjad energi från de olika energislagen redovisas i tabell 2. Summeras 
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fabrikernas energianvändning så används 76% av energin som värme från bränsle och 24% av 

energin används som elektricitet samt dieselgenererad el. 

Tabell 2. Fabrikerna som data erhölls från och deras energianvändning från olika energislag. 

Fabrik Elektricitet 

[MWh]  

 Diesel 

[MWh] 

 Kol [MWh] Biomassa 

[MWh] 

 Naturgas 

[MWh] 

Fabrik 1 256 885 0 415 780 89 623 157 717 

Fabrik 2 97 167 0 223 149 82 514 23 438 

Fabrik 3 11 567 0 67 840 0 22 288 

Fabrik 4 5 709 701 57 417 0 31 836 

Fabrik 5 3 312 0 0 0 56 622 

Fabrik 6 2 437 157 0 0 0 

Fabrik 7 904 1 080 0 0 0 

Fabrik 8 940 675 0 0 0 

Fabrik 9 659 895 0 0 0 

Fabrik 10 1 261 19 0 0 0 

Fabrik 11 724 638 0 0 0 

Fabrik 12 854 74 0 0 0 

Fabrik 13 480 381 0 0 0 

Fabrik 14 331 216 0 0 0 

Fabrik 15 362 59 0 0 0 

Fabrik 16 85 600 0 0 0 

Fabrik 17 140 0 0 0 0 

Fabrik 18 122 5 0 0 0 

Fabrik 19 0 0 0 0 0 

 

Energianvändningen i dessa fabriker visualiseras med figur 7 där det tydligt framgår att fabrik 

1 till 5 använder mest energi och gemensamt för dessa är att de utöver elektricitet och diesel 

använder kol, biomassa eller naturgas. De 5 fabrikerna tros skilja sig från de övriga 14 med att 

de tillverkar textiler och de övriga är fabriker som främst syr klädesplagg från textilerna. Dessa 

5 fabriker ligger i Indien samt Turkiet och används i vidare beräkningar. 
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Figur 7. Energianvändning hos fabrikerna uppdelat på energislag. 

När användningen delas upp i värme och elektricitet för de 5 fabrikerna så resulterar det i 

värdena i tabell 3 där användningen av värme står för mellan 72% och 94% av 

energianvändningen i fabrikerna. Medelvärdet av fördelningen av energi till värmeanvändning 

blir 85% respektive 15% för elektricitet. Energianvändningen för värme per producerad vara 

är i medel 15 kWh/kg. 

Tabell 3. Energianvändning för värme respektive elektricitet och diesel, samt total energianvändning och andel värme av 

total energianvändning hos Fabrik 1 till 5. 

Fabrik Värmeanvändning 

[MWh] 

Elektricitet + 

diesel [MWh] 

 Total 

energianvändning 

[MWh]  

Värmeandel  

Fabrik 1 663 119 256 885 920 004 72% 

Fabrik 2 329 101 97 167 426 269 77% 

Fabrik 3 90 129 11 567 101 695 89% 

Fabrik 4 89 253 6 409 95 662 93% 

Fabrik 5 56 622 3 312 59 934 94% 

 

4.1.2 Utsläpp 

Utsläpp från användning av kol står för den största delen av utsläppen och Fabrik 1 har det 

största samlade utsläppet på 260 847 tCO2e, tabell 4. Per producerad mängd varor i kg är 

utsläppet för värmeanvändning i snitt 6,1 kgCO2e för de 5 fabrikerna, vilket motsvarar 

förbränning av 2,1 kg brunkol. Summeras fabrikernas totala utsläpp så resulterar det i 480 562 

tCO2e per år vilket motsvarar 87% av Sveriges utsläpp för inrikesflyg år 2017 (34). 
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Tabell 4. Utsläpp från de olika energislagen samt summan av utsläpp hos Fabrik 1 till 5. 

Fabrik  Kol [tCO2e] Biomassa 

[tCO2e] 

Naturgas 

[tCO2e] 

Totalt [tCO2e] 

Fabrik 1 200 094 5 102 55 651 260 847 

Fabrik 2 107 391 4 697 8 270 120 358 

Fabrik 3 32 648 0 7 865 40 513 

Fabrik 4 27 632 0 11 234 38 865 

Fabrik 5 0 0 19 979 19 979 

Sammanlagt 367 764 9 799 102 999 480 562 

 

4.1.3 Ekonomi 

Högst energikostnad fås vid användning av diesel och lägst kostnad fås vid användning av kol 

om utsläppsrätter inte tas hänsyn till. När utsläppsrätter inkluderas för naturgas, kol och 

biomassa så hamnar energikostnaden för kol och biomassa på samma nivå, 25 €/MWh. 

Tabell 5. Energipriser för de olika energislagen, samt energipris inklusive pris för EU-utsläppsrätt. 

Energislag Pris  [enhet]  Pris 

[€/MWh]  

 Pris med EU-

utsläppsrätter [€/kWh]   

Elektricitet 98 €/MWh 98 - 

Naturgas 0,4 €/m3 55 61 

Kol 90,7 €/ton 15 25 

Biomassa 67,5 €/ton 24 25 

Diesel 0,5 €/liter 160 - 

 

Kortast paybacktid uppnås om värme från solfångare ersätter värme från dieselgenererad el 

eller el. Fabrik 1 och 2 har högst värmeutbyte per yta solfångare och därmed kortast 

paybacktider. 

Tabell 6. Paybacktid för olika energislag i Fabrik 1 till 5. 

Fabrik Kol [år] Biomassa [år] Naturgas [år] Diesel [år] Elektricitet [år] 

Fabrik 1 och 2 14 9 4 1 2 

Fabrik 3 och 4 16 10 4 2 2 

Fabrik 5 18 11 5 2 3 

 

När energikostnaden inklusive kostnad för EU:s utsläppsrätter används för att beräkna 

paybacktid så resulterar det i kortare paybacktider för kol, biomassa och naturgas hos 

fabrikerna som syns i tabell 7 där paybacktiden är som längst 11 år och kortast 4 år. 

Tabell 7. Paybacktider för olika energislag i Fabrik 1 till 5 där priset för EU-utsläppsrätter tagits hänsyn till. 

Fabrik EU-kol [år] EU-Biomassa [år] EU-Naturgas [år] 

Fabrik 1 och 2 9 9 4 

Fabrik 3 och 4 10 10 4 

Fabrik 5 11 11 4 
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För de 5 fabrikerna blir el samt diesel kostnad 36% av totala energikostnaderna och kostnad 

för bränsle till värme är 84% av totala energikostnaderna. Energikostnadens andel av 

tillverkningskostnaden per plagg beräknades till 4% för värmeenergi respektive 3% för el och 

diesel, figur 8. 

 

Figur 8. Uppskattning av fördelningen av kostnader för ett klädesplagg. Uppdelat i orange för värme, ljusblå för el samt 

diesel, ljusgrå för övriga textilkostnader och mörkgrå för tillverkningskostnad. 

4.1.4 Zero CO2 factory 

Arvind är ett stort textilföretag i Indien och redovisar i sin hållbarhetsrapport ett utsläpp på 

totalt 863 543 tCO2e från 6 fabriker. 3-stegsplanen för att sänka utsläppen till 0 tCO2e utgår 

från summan av energianvändning samt utsläpp för fabrikerna Arvind Santej och Arvind 

Naroda eftersom dessa ligger intill varandra och har högst energianvändning samt utsläpp av 

Arvinds fabriker. I denna beräkning sattes emissionsfaktorn för biobränslen till 0 tCO2e/MWh 

och energislagens fördelning antogs. Enligt Arvinds hållbarhetsrapport så är 

energianvändningen från bränsle 1054 GWh och det totala utsläppet för el och bränsle är 

686 094 tCO2e för de två fabrikerna (35).  

Utsläpp från användningen av kol och naturgas för fabrikerna beräknades till totalt 429 290 

tCO2e. De beräknade värdena för energianvändning från de olika energislagen för värme och 

de olika stegens beräknade värden syns i tabell 8. Ökningen av energi från biomassa motsvarar 

31 404 ton biomassa i steg 1 och samma mängd för steg 2, vilket ger en slutgiltig användning 

av biomassa på 99 900 ton per år. 

Tabell 8. Ursprunglig energianvändning samt energianvändningen efter de olika stegen uppdelat i energislag. 

Steg Kol [MWh] Biomassa 

[MWh] 

Naturgas 

[MWh] 

Solvärme 

[MWh] 

Summa 

[MWh] 

Ursprunglig 737 528 105 361 210 722 0 1 053 611 

Steg 1 469 918 194 564 210 722 89 203 964 408 

Steg 2 113 106 283 767 210 722 267 609 875 205 

Steg 3 0 283 767 0 591 437 875 205 

 

4%
3%

72%

21%

Produktionskostnad

Värmekostnad

El och dieselkostnad

Övriga tygkostnader

Tillverkningskostnad
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Slutgiltiga energianvändningen av värme minskar till 875 205 MWh/år vilket är en minskning 

med 13%. Av den nya värmeanvändningen ska 68% tillföras från solfångare och 32% från 

biobränsle, de olika stegen illustreras i figur 9. 

 

Figur 9. Nuvarande och stegens energianvändning uppdelat per energislag, där gult motsvarar värme från solfångare, grönt 

värme från biomassa, blått värme från naturgas och svart värme från kol. 

Utsläppens minskning i de olika stegen syns i figur 10 där ursprungliga utsläpp från 

användningen av kol och naturgas är 429 290 tCO2e och det slutgiltiga utsläppet blir 0 tCO2e. 

Denna typ av lösning tillsammans med att använda elektricitet från förnybara energikällor 

skulle leda till noll utsläpp av växthusgaser från energianvändning. 

 

Figur 10. Utsläpp i koldioxidekvivalenter från ursprungliga utsläpp till slutgiltiga utsläpp i steg 3. 

Om emissionsfaktorn för biomassa inte räknas som noll skulle cirka 10 155 tCO2e utsläpp 

återstå vilket gör att det totala utsläppet minskat med 98% istället för 100%. 
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4.1.5 Solfångarfält 

Solfångarfältens dimensioner beräknades för Arvinds två fabriker baserat på uträkningarna i 

avsnittet Zero CO2 factory. Värmeutbyte per yta solfångare för området är 0,92 MWh/m2 enligt 

Field simulator och beräknade värden för varje steg syns i tabell 9 där steg 1 behöver ett 

solfångarfält som är 193 920 m2 och motsvarar 60 MW i effekt. I steg 3 sker en förhållandevis 

låg minskning av utsläpp i förhållande till ytan solfångare eftersom de i detta steg även ersätter 

naturgas som har en lägre emissionsfaktor än kol. 

Tabell 9. Solfångarfältens värmeutbyte, yta, effekt och minskning av utsläpp i de olika stadierna. 

Läge Solvärme 

[MWh] 

Solfångarfält 

[m2] 

Effekt 

solfångarfält 

[MW] 

Solfångarnas 

minskning av 

utsläpp 

[tCO2e] 

Ursprunglig 0 0 0 0 

Steg 1 89 203 193 920 60 42 929 

Steg 2 178 406 387 840 120 85 858 

Steg 3 323 828 703 974 218 128 787 

Totalt 591 437 1 285 733 398 257 574 

 

Efter alla steg resulterar det i att totala ytan solfångarfält blir cirka 1,3 kvadratkilometer med 

en samlad effekt på 398 MW och figur 11 är en uppskattning på hur 400 MW solfångarfält 

skulle se ut uppdelat i de olika stegen. Steg 1 demonstrerar till viss del installation på takytor. 

Denna solfångarinstallation skulle till yta solfångare, cirka 643 000 m2, vara något större än 

ytan av samtliga installerade solfångare i rapporterade SHIP-system år 2017, som uppgick till 

608 994 m2 (14).  
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Figur 11. Karta över fabrikerna Arvind Santej och Arvind Naroda,i Ahmedabad, Indien. Rektanglarna är uppskattningen av 

solfångarfält som behövs för att täcka 68% av värmebehovet efter alla stegen. Rektanglarna är uppdelade i de olika stegen 

som benämns med S och nummer samt färg. Den blå rektangeln är solfångarfältet i steg 1, ett 60 MW solfångarfält som har 

en yta på 193 600 m2. Skapad med Absolicon field simulator, Paint 3D och kartor från Google Maps (23) (24). 

4.2 Andra industrier 

I Carlsberg Groups hållbarhetsrapport framgår det att energianvändning för produktionen av 

dryck är 25,6 kWh/hL varav 71% är termisk energi och 29% är elektricitet. För produktion av 

malt så uppgår energianvändningen till 436,4 kWh/ton varav 87% är termisk energi och 13% 

elektricitet. Användningen av naturgas står för 73% av den termiska energin i företaget (36). 

Carlsberg Groups utsläpp i scope 1 till 3 redovisas i CDP vara 5,0 miljoner tCO2e (32). 

En enklare kartläggning av 10 av Carlsberg Groups fabriker som kan vara intressanta för 

användning av solfångare listas i tabell 10. Värme per yta solfångare har beräknats för platserna 

och hur mycket värmeenergi per år ett 5000 m2 fält kan leverera samt hur mycket utsläpp det 

skulle motsvara om solvärme ersätter naturgas finns i tabell 10. 
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Tabell 10. De kartlagda Carlsberg Group-fabrikernas plats, värmeutbyte per yta solfångare, årligt värmeutbyte för 

solfångarfält, samt solfångarfältens minskning av utsläpp. 

Land Stad Värmeutbyte 

per yta 

solfångare 

[MWh/m2∙år] 

5000 m2 

solfångarfält 

[MWh/år] 

Solfångarfält 

[tCO2e] 

Kroatien Koprivnica 0,44 1100 388 

Grekland Thessaloniki 0,65 1625 573 

Grekland Euboea 0,73 1825 644 

Indien Telangana 0,76 1900 670 

Indien Haryana 0,61 1525 538 

India Parag 0,55 1375 485 

Italien Varese 0,56 1400 494 

Kazakstan Almaty 0,6 1500 529 

Myanmar Yangon 0,71 1775 626 

Sri Lanka Biyagama 0,66 1650 582 

 

Produktionsmängd för drycker i hL hittades för 3 fabriker och för dessa beräknades 

värmeanvändning för produktion av drycker och hur stor andel av detta 5000 m2 solfångarfält 

kan täcka, tabell 11, vilket i till exempel Euboea blir 17%. 

Tabell 11. Plats, årlig produktion, värmeanvändning och värme från solfångarfältens andel av värmeanvändningen för 3 

fabriker. 

Land Stad Årlig 

produktion 

[hL] 

Värmeanvändning 

[MWh] 

5000 m2 

solfångarfält 

andel av värme 

Grekland Thessaloniki 

(37) 

1 600 000  29 280 6% 

Grekland Euboea 

(37) 

600 000  10 980 17% 

Kazakstan Almaty 

(38) 

2 100 000  38 430 4% 

 

Unilevers energianvändning per producerad mängd vara uppgår till 0,36 MWh/ton och av 

företagets totala energianvändning på 8 033 871 MWh så är 5% värme samt 6% ånga från 

fossila bränslen. Unilevers samlade utsläpp från scope 1 till 3 är 18,2 miljoner tCO2e (32).  

8 av Unilevers fabriker lokaliserades varav sju i Sydafrika och en i Turkiet. Värmeutbyte per 

yta solfångare för platserna och hur mycket värme solfångarfält på 5000 m2 kan leverera per 

år beräknades, tabell 12, vilket varierade mellan 1875 MWh/år och 2750 MWh/år. 
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Tabell 12. Plats, värmeutbyte per yta solfångare och solfångarfälts årliga värmeutbyte för kartlagda Unilever-fabriker. 

Land Fabrik Värmeutbyte per 

yta solfångare 

[MWh/m2∙år] 

5000 m2 

solfångarfält 

[MWh/år] 

Sydafrika Indonsa 0,75 1875 

Sydafrika Maydon Wharf  0,76 1900 

Sydafrika Boksburg(2 fabriker) 1,1 2750 

Sydafrika Pietermaritzburg 0,84 2100 

Sydafrika Khanyisa 1,1 2750 

Sydafrika Lordsview 1,1 2750 

Turkiet Algida Konya 0,82 2050 

 

Paybacktid vid ett pris på 200 €/m2 solfångare beror till stor del på hur mycket värmeutbyte 

per yta solfångare som kan uppnås och vad för energipris det är på energin som solfångaren 

ersätter. Sambandet demonstreras med figur 12 där olika energipriser visar paybacktidens 

beroende av värmeutbyte per yta solfångare. 0,4 MWh/m2 är i områden som till exempel staden 

Salzburg i Österrike och 1,5 MWh/m2 kan till exempel uppnås på platser i Chile. 

 

Figur 12. Solfångares paybacktid för olika energipriser beroende på energiutbyte per yta solfångare. Blå linje representerar 

paybacktid för ett energipris på 20 €/MWh och grön linje representerar paybacktid för ett energipris på 200 €/MWh. 
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5 Diskussion och slutsatser 

I avsnittet diskuteras och dras slutsatser av projektets resultat. 

5.1 Diskussion 

En fråga som uppstod under projektet var en om en generaliserad beräkningsmodell ska göras 

som kan hantera olika typer av enheter och konvertera dessa direkt i kalkylbladet för att 

effektivisera arbetet och göra det mer användbart för andra användare. Efter försök att göra 

detta så fastställdes det att det inte finns tid inom projektet att skapa en sådan beräkningsmodell 

och därför konverterades siffrorna manuellt till gemensamma enheter för att kunna utföra 

vidare beräkningarna.  

Informationen om produktionskostnad för ett klädesplagg varierar mycket mellan de olika 

källorna som hittats under projektet. Det är svårt att hitta typkostnader för klädesplagg och 

kostnaderna som hittats under projektet för produktion av en skjorta har varierat mellan cirka 

2 € och 5 € samtidigt som det finns uppgifter från tidningar om att en t-shirt säljs för 1,4 € i 

butiker i Etiopien. I och med att produktionskostnaden är osäker så ger detta även en osäkerhet 

i kalkylen för energins andel av produktionskostnaden som demonstrerades i figur 8, men 

uppskattning bedöms ändå vara rimlig. 

Verkningsgraderna för industripannorna är förmodligen lägre i verkligheten vilket innebär att 

mängden nyttjad energi från bränslen är lägre än vad som har beräknats i detta arbete. Det 

skulle leda till att minskningen av utsläpp blir högre per yta solfångare och det behövs mindre 

yta solfångare för att ersätta värme därmed mindre investeringar. Förluster från rörledningar 

mellan solfångarfälten och fabrikerna kan dock ge mindre andel nyttjad energi per yta 

solfångare än vad som beräknats. Den antagna fördelningen av energislag i Zero CO2 factory 

kan göra att uppskattningen avviker från verkligheten men den bedöms ändå ge en bra 

uppfattning om hur det skulle kunna vara. 

Fördelen solfångare har gentemot användning av bioenergi är att de inte ger några utsläpp vid 

användning och att de inte påverkas av energipriser, bara solinstrålning. Mindre utsläpp i 

närmiljön bidrar till bättre luftkvalitet och kan vara intressant för platser där det är ett problem. 

Solfångare tar dessutom upp betydligt mindre yta än skog som odlas för att producera samma 

mängd värme och det belastar inte miljön i samma utsträckning. En nackdel med solfångare är 

att de är platsberoende och monteras upp intill fabrikerna vilket kan vara ett problem för 

industrier som vill kunna förflyttas eller expandera. Fördelen solfångare har gentemot 

värmepumpar är att de inte belastar elnätet men en kombination av värmepumpar och 

solfångare kan vara användbart för att öka temperaturen i arbetsmediumet från solfångare. 

För att nå fram med lösningarna så bör det vara industriföretag som äger sina egna fabriker 

eller fabriksägarna hos leverantörer och underleverantörer som kontaktas då företag som inte 

äger fabrikerna för sin produktion har mindre kontroll över dem, mindre insikt och kan vara 

mindre benägna att investera. Samtliga företag bör utarbeta hållbarhetsplaner för att minska 

sina utsläpp. De företag som inte äger sin egen produktion bör möjliggöra 

finansieringsalternativ för förnybar energi åt sina leverantörer så att de kan ändra sin 

energianvändning och företagen bör också ställa krav på att detta görs. 
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5.2 Slutsatser 

Projektet ger en uppskattning om hur stor energianvändningen i textilindustrin är, vilka 

energislag som används och hur stor potential för att användning av solfångare som finns. 

Beräkningarna kan göras med bättre precision om mer detaljerade indata erhålls. Den största 

utmaningen i detta projekt har varit att hitta användarbar data på energianvändning för värme 

där typ av bränsle och energipris har varit viktiga för att kunna göra uppskattningar om 

lönsamhet och utsläpp. Variation i detaljrikedomen på den data som använts har gjort att en 

del antaganden har behövt göras och därför är det svårt att uppskatta precisionen i 

beräkningarna. 

Utsläppen från bränslen som används till industrivärme är enorma och större fokus bör läggas 

på att förändra värmeanvändning. Majoriteten av energin textilindustrin använder kommer från 

kol och naturgas. För att kunna minska utsläppen och ställa om energianvändningen i större 

utsträckning krävs det att industrierna skaffar sig en bättre insikt i hur och var energi används 

och kartlägga värmeanvändningen. Det är möjligt att göra lönsamma investeringar för att 

minska utsläppen inom industrisektorn. Stora förändringar sker redan hos internationella 

företag när det gäller energianvändning av el, det satsas på solceller och vindkraft eller inköp 

av fossilfri el. Detta är förändringar som är enkla att genomföra och ibland även lönsamma 

men majoriteten av utsläppen inom industrin sker för användning av värme.  

Solfångare skulle uppskattningsvis kunna producera utsläppsfri värme till 50% av 

industrisektorns värmeanvändning. Solfångare som arbetar i det låga temperaturintervallet upp 

till 150 °C likt Absolicons T160 uppskattas ha en möjlighet att användas i 19% av 

industrisektorns energianvändning och det visar att solfångare har en stor potential i att minska 

utsläppen från industrierna.  

Lönsamheten i att minska utsläppen från energianvändningen beror till stor del på 

energipriserna. Fossila bränslen som kol är i dagsläget för billigt i förhållande till dess utsläpp 

vilket syns på paybacktiderna för solfångare och det skulle kunna åtgärdas med energiskatter 

eller användandet av utsläppsrätter globalt.  

För att täcka stora delar av värmeanvändningen krävs stora ytor för solfångarfält på fabrikstak 

eller på mark kring fabrikerna. Industrierna bör reservera ytor för solfångare då det är ett av få 

möjliga sätt att använda utsläppsfri värme. Möjligheten att använda värme från solfångare 

rekommenderas utredas i tidigt stadie som vid projektering av nya fabriker eftersom det då går 

att välja plats utefter solinstrålning samt att integrationskostnaderna kan minskas vilket leder 

till en mer lönsam investering. Om energieffektiviserande åtgärder görs för industriprocesser 

blir investeringskostnaderna i förnybar energi lägre. En ökad användning av värme från 

solfångare i industrierna skulle leda till att industrierna får en lägre känslighet för förändringar 

i energipriserna. 

5.3 Rekommendationer 

En generaliserad beräkningsmodell kan vara användbar i framtiden för att kunna bearbeta data 

från industrier snabbare och en utredning kring om det är möjligt är att rekommendera. 
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Företag rekommenderas att standardisera enheter inom energianvändning för sina 

organisationer och branscher. Främst för att göra data jämförbara inom organisationen men 

också enklare att bearbeta av utomstående parter vid utredningar. 

Utred möjligheten för att använda solfångare tidigt i projektering av nya fabriker med 

värmebehov och placera dessa fabriker på platser med hög solinstrålning om möjligt. 

Prissätt utsläpp för att påskynda omställningen till minskade utsläpp. 

5.4 Fortsatt arbete 

• Energikartläggning av andra typer av industriföretag med höga utsläpp. 

• Undersöka möjligheten att göra solfångarparker som går att montera ned enkelt så de 

kan förflyttas med fabrikerna eller säljas vidare. 

• Undersöka möjligheten att använda värmepumpar i kombination med solfångare och 

värmepumpar drivna av värme från solfångare. 
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