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FÖRORD 
 
Jag vill tillägna detta arbete till mina barn. Vid inledning av denna rapport var ni en, men har 
nu blivit två. Det var för er jag började studera och för er jag nu avslutar studierna med en 
examen. Tack för kärlek och stöttning från bekanta och familj. Särskilt tack riktar jag till min 
älskade sambo, som skött barnen för att ge mig tid att skriva. 
 
Jag vill även uttrycka min tacksamhet gentemot berörda på Umeå Kommun, som antog min 
idé om solvärme för badhusanläggningar och därmed gav mig möjligheten att genomföra 
detta examensarbete. Tack till mina handledare på såväl Umeå kommun och Umeå 
universitet för er tid och expertis. Tack också till mina studiekamrater, som stått ut med 
mina frågor.  
 
Tack till min kunnige svärfar, som läste till civilingenjör under 70-talet, men ändå överraskat 
mig med hur mycket kunskap du besitter. Detta även inom helt andra områden än ditt 
ursprungliga. Du har visat ett enormt tålamod under de timmar du kämpat med att lära mig 
grundläggande matematik, fysik och elektronik. 
 
Tack. 
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SAMMANFATTNING 
 
Uppvärmning med hjälp av solvärme är ett alternativ som är värt att starkt överväga. Badhus 
och simhallar som kräver stora mängder energi under sommartid har mycket att hämta från 
en solvärmeanläggning. Bättre kan det bli om investeringen läggs på ett 
hybridsolfångarsystem. 
 
Rapporten jämför fyra olika typer av solfångare i kombination med tre systemförslag. 
Systemutformningarna är baserade på en anslutning till befintligt fjärrvärmesystem. 
 
En ekonomisk analys jämförs mellan hybridsolfångarsystem och nollalternativ. 
 
Resultatet visar att hybridsolfångarna i kombination med ackumulatortank kan ge en 
besparing på 170 MWh värmeenergi samt 30 MWh elenergi per år. 
 
Vidare utredningar bör göras innan investeringsbeslut tas. 
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ABSTRACT 
 
Solar heating is an option worth considering for bathhouses/swimming pools that require 
large amounts of energy during summertime. The investment might be yielding higher 
benefits if it is placed on a hybrid solar collector system. 
 
The report compares three different types of solar collectors in combination with three 
system proposals. The system designs are based on a connection to the existing district 
heating system. 
 
An economic analysis is compared between the hybrid solar collector system and the current 
state alternative. 
 
The result shows that a hybrid solar collector system in combination with a storage tank can 
provide a saving of 170 MWh of heat energy and 30 MWh of electricity per year. 
 
Further investigations should be made before making any final decisions. 
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1. INLEDNING 
 
Solenergi är den energi som utvinns från solens strålar. Solen, vår största och närmsta 
stjärna, kan ses som den främsta orsaken till liv på jorden. Växterna genomför den livsviktiga 
fotosyntes och cellandningen som binder koldioxid och producerar syre. Den driver vattnets 
kretslopp och får vindarna att cirkulera. Indirekt är allt på jorden skapat under solen och 
solens påverkningsfaktor är enorm. 
 
Inom begreppet solenergi finns både värme och elproduktion, två essentiella produkter det 
mänskliga samhället är i behov av. Solen klassificeras som en förnybar energikälla, något vi 
måste sträva efter att använda för att uppnå ett hållbart konsumtionsmönster, samt lämna 
fossila bränslen bakom oss för att uppnå ett hållbart samhälle. 
 

1.1 BAKGRUND 
 
Vallabadet är beläget i Hörnefors och drivs av Umeå kommun. Badhuset har bassänger både 
inomhus som utomhus, där bassängerna utomhus är i drift under sommarperioden. 
Inomhusverksamheten med sina tre bassänger är i drift året om. Bassängernas primära 
uppvärmning sker via fjärrvärme från Umeå kommun. Verksamheten har sin största 
effekttopp för fjärrvärme under sommarperioden, då badhuset i stort kräver dubbel effekt 
för pooluppvärmning samt tappvarmvatten.  
Förutom fjärrvärmebehovet har Vallabadet även sin största elförbrukning under 
sommarperioden.  
 
Med dessa förutsättningar anses en solvärmeteknikslösning för uppvärmning att vara ett 
hållbart alternativ. 
 
Solvärmen kan sänka driftskostnader genom att sänka den abonnerade fjärrvärmen som 
kommunen köper in. Det öppnar även upp för ett expanderat hållbarhetstänk och kommer 
sänka kommunens CO2-profil då kraftvärmeverken inte behöver framställa lika hög effekt 
som tidigare. (kommun, 2019) 
 
 

1.2 SYFTE 
 

Syftet med projektet är att framställa ett underlag för en framtida förstudie för 
energieffektivisering i form av solvärme inriktat badhus. Man vill med hjälp av solvärme dra 
ned på fjärrvärmesystemets effekt samt dess energitoppar och därav sänka 
uppvärmningskostnader för badhuset. Med stöd av data från Umeå kommuns 
fastighetsavdelning presenteras potentiella hållbara ekonomiska solvärmetekniklösningarna 
för Vallabadet i Hörnefors. 
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1.3 MÅL 
 

Målet med denna studie var att utreda tänkbara solvärmeteknikslösningar för en eventuell 
solvärmeinstallation. Rapporten strävade efter att hitta den bästa lämpliga varianten av 
solfångare för att avlasta Vallabadets totala inköpta energi. 
 

1.4 AVGRÄNSNING 
 

Denna rapport avser en simhall från 1960-talet, som tillbyggdes 1973, belägen i Hörnefors. 
Tänkbara solfångarvarianter för installation består av plana, vakuumrör (heatpipe-modell), 
pool och hybridsolfångare (PVT-moduler). Solenergi, mätningar och klimatdata kommer från 
SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) och deras mätningar genomförda i 
Västerbotten (Umeå). 
 
Då rapporten fokuserar på bredare solvärmealternativ kommer den ej gå in grundligt på 
driftförhållanden som flöde, tryck och övriga data som tillkommer vid installation av 
solvärmesystem. 
 
Effektiviseringen berör fjärrvärmesystemet och hur solfångare kan avlasta den levererade 
energin samtidigt som effekttoppar kapas. Andra energibesparingsmöjligheter som till 
exempel bassängövertäckning, tappvarmvattensretur i duschutrymmen eller 
ventilationsoptimering berörs ej. 
 
För att hitta det teoretiskt bästa solvärmealternativet utgår solfångarplaceringen från 
optimala lägen, det innebär bästa infallsvinkel för globalstrålning motsvarande 45° sydläge. 
 

2. METOD FÖR STUDIE 
 
Litteratur som används för att sammanställa rapporten kommer att tas från: 
 
Diva-portalen, rapporter med fokus på energiteknisk inriktning som berör liknande fall som 
denna rapport kommer gått igenom. 
Tillverkningsdata och tekniska broschyrer från tillverkare och oberoende test-organ. 
Väderdata från SMHI databas. 
Fjärrvärmedata från Umeå energi, som är kommunens distributör av fjärrvärme. 
Energikartläggningsrapport av Vallabadet (reviderad 2018-02-28) 
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3. HISTORISK ÅTERBLICK FÖR SOLVÄRME 
 
Oljekriserna under 1970-talet försatte västvärlden i en svår situation då oljepriset steg 
samtidigt som behovet ökade. För att inte hamna i samma beroendeposition började många 
länder se över alternativa energikällor. 
 
Sverige var ett land som fokuserade bland annat solenergi. Målet var att inte hamna i en 
ekonomi som stödjer sig enbart av en enda primär energikälla. Den förnybara energin är nu 
en marknad som anses ha den snabbaste tillväxten, jämfört med andra energikällor.  
 
Varje timme tar jorden emot nog energi från solens strålar som motsvarar hela världens 
energibehov för ett helt år (Energihjulet, 2019). 
 
Solen är unik i sig med den överväldigande energi som är bunden till dess kärna. Något vi 
människor borde utnyttja maximalt.  
Solenergi kräver ingen transportsträcka, ingen förädling och orsakar inga CO2eq-utsläpp. 
Den teknik som nu finns, kommersiellt tillgänglig, tillåter småhusägare att utvinna värme 
från solenergin för sina hus. Detta för att hjälpa till med uppvärmning av bland annat 
tappvarmvatten eller underlätta driften för befintlig installerad värmepump.  
 
Då solenergianläggningar för utvinning av solvärme knappt har någon driftkostnad så 
bestäms energipriset av själva kapitalkostnaden. Det vill säga, jämfört med andra typer av 
förnyelsebar energikälla så har solenergin bara kapitalkostnaden under sin avskrivningstid. 
Då anläggningen anses vara avskriven rent ekonomiskt kommer solvärmeutvinningen i 
huvudsak resultera i vinst. 
 
Solvärmetekniken baseras främst på solfångare. Dessa solfångare fungerar som en 
uppsamlare av den värme som finns i solinstrålningen, även kallad globalstrålningen.  
 
Ett vätskemedium värms upp i ett slutet system och värmen kan tas ut i form av, till 
exempel, golvvärme, tappvarmvatten eller bassänguppvärmning, efter att ha värmeväxlats i 
1–2 led beroende på system. 
 
Om värme tas upp från solfångaren och inget värmebehov finns, kan den lagras i en så kallad 
ackumulatortank för att användas senare under dagen, till exempel vid kvällstid då solen 
gått ned och strålningsenergin minskat. 
 
En stark kompatibel kombination med solvärme är biobränslen (småskalig förbränning av 
ved eller pellets) och ackumulatortank. Då kan i stort sett all den förnybara energin 
användas vid värmeförsörjning. Solvärmen kan t.o.m. täcka värmebehovet fullständigt under 
sommartid i vissa delar av Sverige (exempelvis södra Sverige där medeltemperaturen är 
högre än den i norra Sverige). Se bilaga 1 för solenergi i Sverige. 
(SMHI, Klimatindikator, 2019) 
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4. SOLVÄRMETEKNIK 
 
Från solens strålningsenergi utvinns värme, en enkel form av energi som har sina 
användningsområden. Värmen utvinns vanligtvis av solfångare, en modul som är designad 
för att absorbera strålningsenergin och konvertera den till värme. Genom denna solfångare 
cirkulerar ett vätskemedium (oftast vatten/glykol) som fungerar som energibärare 
 
För svenska hushålls kombineras solvärmetekniken ofta i ett så kallat kombisystem. 
Solvärmen är oförutsägbar och kan inte upprätthålla hushållets fullständiga tappvarmvatten 
och värmebehov. Med en pelletspanna alternativt luftvärmepump kan dessa komponenter, 
via en ackumulatortank, kombineras med solvärme som underlättar uppvärmningen med 
sitt värmetillskott.  
 

5. SOLFÅNGARVARIANTER 
 

5.1 PLAN SOLFÅNGARE 
 
Plana solfångare består av ett eller flera transparenta lager som ligger ovanför en svart 
inglasad absorptionsyta. Den svarta absorptionsytan värms upp av solens strålning som 
överförs till en fluid som går i ett rörsystem under den svarta ytan. När energin från 
solstrålningen överförts till fluiden som går genom rörsystem går det sedan vidare till dess 
tilltänka användningsområde. Glaset ger ett skydd från kall luft som skulle ha påverkat 
värmeutbytet negativt (Energihjulet, 2019). Den termiska verkningsgraden är uppe på 95 % i 
vissa modeller av plana solfångare, men vanligtvis är den 50–60%, främst för de 
konventionella varianterna (Solportalen, 2019). 
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5.2 VAKUUMRÖRSOLFÅNGARE 
 
Vakuumrörsolfångare består av ett förseglat rör, oftast gjort i koppar, varpå en svart koppar 
fena är fastsatt (se figur 1). Fenan fungerar som absorberplattan i platta solfångare. 
Allt detta blir inneslutet i ett glasrör, vartefter man suger ut luften för att skapa ett vakuum. 
Glasröret är belagt med ett material som släpper in solljus, men hindrar värmen från att 
transmitteras. 

 

Figur 1. Genomskärning av vakuumrörsolfångare 

 
I toppen av röret sticker det ut en metallbit som går in i ett grenrör (se figur 2). 
I kopparröret finns en liten mängd vätska, kan vara t. ex. en blandning av vatten och alkohol 
eller ren metanol, som värms upp av solen och gör att denna blandning övergår till gasform.  
 

 

Figur 2.Vakuumrörsolfångare 

 
Gasen åker upp i röret och avger sin värme, kondenserar och rinner ner i röret, där 
processen startar om igen. En panel består i regel av flera glasrör kopplade till ett grenrör i 
toppen av konstruktionen. I grenröret finns en blandning av vatten och glykol som tar upp 
värmen från kopparrören och via en värmeväxlare överför den till vattnet i ackumulatortank 
eller en annan process  
 
Vakuumet i glasröret fungerar som en isolator, då det minimerar värmeförluster i form av 
konvektion och konvektion. Isoleringen är så effektiv att kopparröret kan nå temperaturer 
mot upp på 150 °C men glasröret är fortfarande svalt nog att lägga handen på (tutorials, 
2019). 
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5.3 POOLSOLFÅNGARE 
 
Poolens vatten cirkulerar genom poolsolfångarna, som absorberar solens värme. En enkel 
poolsolfångare, till skillnad från en plan solfångare, är inte isolerad eller inglasad vilket 
innebär att värmeförlusterna blir ökar vid högre temperaturer. 
 
Poolsolfångarna kan placeras på både tak och mark och de ansluts med ett rörsystem till 
poolens cirkulationssystem i pumprummet. 
 
För att effektivisera ett poolsolvärmesystem går det att leda vattnet upp på taket, via 
poolsolfångarna, alternativt enbart cirkulera genom poolpumpen och dess reningsverk.  
En termostat reglerar så att vattnet automatiskt går genom poolsolfångarna då 
temperaturen på taket är varmare än den temperaturen på bassängvattnet.  
 
Tillverkare och återförsäljare anser att dimensionering bör ske efter bassängarea. Till 
exempel bör en privatperson med egen bassäng ha minst halva bassängarean motsvarande 
solfångararea, om det är 45° sydlig riktning som gäller (annars kan det bli upp till 75% av 
bassängarean). Manuell styrning finns, men om vädret slår om till moln och kyla eller det 
börjar regna kyls poolsolfångarna ner och effekten blir att kallt vatten kommer strömma ned 
till poolen. Om en pool antas ha en temperatur på minst 20–25 °C kan poolsolfångare vara 
ett lämpligt alternativ för att dra ned på kostnader samt även expandera badsäsongen med 
någon vecka per år (Aquasol, 2019). 
 

5.4 HYBRIDSOLFÅNGARE 
 

Hybridsolfångare, även kallade PVT-moduler (Photo Electric / Thermal), är en typ av 
solfångare som har solceller med kombinerande värmeabsorberingsyta. Genom att 
kombinera en solfångare med solcell har PVT-modulen egenskapen att generera elektrisk 
ström genom fotoelektriska effekten, medan spillvärmen absorberas till solvärmesystemet. 
 
Ett samspel mellan solfångare och solcell sker då solfångaren ser till att solcellen inte 
överhettas, genom att transportera bort överskottsvärmen från solcellerna. Testdata från 
solceller anges via så kallade STC-förhållanden, som mäts i fabrik. STC står för ”Standard Test 
Conditions” och baseras på en solcellstemperatur vid 25°C med 1000 W/m2 globalstrålning.  
 
I Sverige kan en solcell uppnå 60–70°C vilket är långt över de angivna STC-förhållanden, som 
är grunden för full effekt på PVT-modulen. En solcell går ner i elproducerande effekt för varje 
grad över 25°C, därför anses det vara en fördel att kombinera solcell och solfångare i samma 
modul (Teknik, 2019). 
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6. LAGRING AV ENERGI FÖR SOLVÄRMESYSTEMET 
 
När det kommer till optimerade solvärmesystem bör ett temperaturutjämningslager vara 
installerat, detta för att mer effektivt utnyttja den energi som solfångarna överfört. 
Vanligtvis används ackumulatortankar som ett dygnslager för denna värme. Energin 
värmeväxlas från solvärmesystemet över till ackumulatortankens fluid, som är vatten.  
 
Effektivitetsmässigt och ekonomiskt sett är vanligt vatten det bästa medium för 
energilagring av solvärme. Med vattnets särskilda egenskaper bör ackumulatortanken 
byggas på höjden, detta för att utnyttja dess densitetsskillnad som uppstår vid varierande 
temperatur. Det varmaste vattnet kommer söka sig till toppen av tanken medan den nedre 
delen kommer samla upp den lägsta temperaturen (Kotz, 2005). 
  
Vattnet kommer att naturligt skikta sig och därmed kan rörsystemet utforma sig efter 
höjdnivå, beroende av temperatur på grund av densitetsförändringen. Till exempel kopplas 
en värmepanna in till toppen av ackumulatortanken (Höggradig värme) samtidigt som en 
solvärmeslinga, som levererar låggradig värme, hamnar på en lägre nivå. Då solvärmens 
tillskott placerar i botten av tanken möjliggörs små värmetillskott att bidra till den totala 
energin i ackumulatortanken.  
 
Om en feldimensionering sker och ackumulatortanken visar sig vara för stor, kommer det att 
ta en längre tid för de verksamma solfångarna att uppnå en önskad temperatur i 
lagringssystemet.  
 
För att delvis kringgå detta problem kan flertalet ackumulatortankar seriekopplas som ett 
batteri. Enligt olika tillverkare kan dimensioneringen för energilagringsystemen variera. Vissa 
tillverkade anser att 10–12 L ackumulatortankvolym per m2 bostadsyta, medan andra går 
efter dagligt energibehov (Novator, 2019). 
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7. FJÄRRVÄRME 
 
Fjärrvärme används främst som uppvärmningssystem för de fastigheter som är anslutna till 
dess rörsystem. Via värmeverk alternativt kraftvärmeverk omvandlas till exempel grovsopor 
och annat brännbart material till värme. Värmeverk fokuserar på att få fram hetvatten, 
medan kraftvärmeverk även producerar el utöver fjärrvärmen.  
 
För Umeå energi står kraftvärmeverket Dåva 1 och Dåva 2 i drift för att upprätthålla ett 
fungerande fjärrvärmenät. Sopor, biobränslen och övrigt skogsmaterial förbränns och 
värmer upp dess värmebärare till vattenånga, som i sin tur driver en elgenerator. Via 
rökgasreningen som sker återvinns värme som går till fjärrvärmesystemet, som en 
användbar biprodukt från förbränningen (Energi, 2019). 
 
Värmen som tillkommit via produktionsanläggningen distribueras via ett rörsystem till 
slutkund. Användningsområdet är främst uppvärmning genom radiatorsystem och 
tappvarmvatten.  
 
Ett fjärrvärmesystem är uppbyggt för att fungera som en skalekonomi, vilket innebär att en 
stor distributör levererar till många kunder inom ett särskilt geografiskt område. Till exempel 
Umeå energis fjärrvärmenätverk som levererar värme till Umeå tätort (allt som är anslutet 
till samma system). 
 
Efter produktionen distribueras värmen till konsumenterna i långa ledningar, oftast 
välisolerade rör. Vid utkanterna av fjärrvärmesystemen kan spetsstationer vara placerade 
för att underlätta drift vid kalla perioder eller skala av effekttoppar. Ett exempel är den 
ackumulatortank som finns vid infarten till Tomtebo från Ålidhem. Denna tank har som 
uppgift att dra ned på effektuttaget under morgonen då en majoritet av varmvatten används 
av slutkunderna vid Ålidhem och Carlshem. 
 
Det värmebärande vätskemedium som används i ett fjärrvärmesystem är oftast vatten. Stora 
investeringar läggs på vattnets renhet, för att ledningarna inte skall ta skada av den 
försmutsning som kan ske, till exempel kalciumbeläggningar och korrosionspartiklar. Efter 
reningsprocessen tillsätts även ett potent färgämne som underlättar att hitta potentiella 
rörbrott i systemet. 
 
För att fjärrvärme skall fungera krävs det att slutkunden har ett centralvärmesystem 
installerat i byggnaden. Vid nyinstallation av fjärrvärme till en byggnad tillsätts en 
fjärrvärmecentral, som agerar primärsida, vilket överför den distribuerade värmen över till 
byggnadens sekundärsida. Denna sida använder värmeväxlare för att överföra 
vätskemediets värme, för att driva på byggnadens värme- och varmvattensystem. Den 
verksamma värmeväxlaren har ofta en reglerenhet som kontrollerar värme- och 
vattensystemet. En annan installerad regulator placeras för att kunna upprätthålla 
tappvarmvattentemperaturen och att styra den önskade temperaturen för radiatorsystemet 
(Energikunskap, 2019). 
 
Fjärrvärmeleverantörerna mäter den levererade energin med hjälp av energimätare som 
återfinns på primärsidan av fjärrvärmecentralen. Energimätaren fokuserar på att mäta flödet 
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samt framlednings- och returtemperaturen för vätskemediet. Den ögonblickliga effekten 
beräknas genom att multiplicera temperaturdifferensen mellan primär- och sekundärsida 
med det flöde som passerar. Effektvärden från mätningarna tas för varje timme och används 
som grund för fjärrvärmeleverantörens faktura. 
(Eon, 2019) 
 

8. TEKNISK ÖVERSIKT FÖR VALLABADET 
 

Ett studiebesök gjordes till Vallabadet för att undersöka det befintliga taket och hur 
förutsättningarna ser ut för installation av solvärme. Uppdaterade ritningar fanns via 
uppdragsgivarens databas, se figur 4 för huvudbyggnadens utformning. 
Kompletterande foton togs på plats över själva takets utformning och utebassängernas 
lokalisering.  
 

 
Figur 3. Utformning av Vallabadets huskropp 

I byggnaden finns en undervisningsbassäng, en barnbassäng samt en bubbelpool. Utomhus 
finns tre utomhuspooler. Se tabell 1 nedanför för mer detaljerad information. 
Utöver detta finns även omklädningsrum, reception, fik samt personalutrymmen. Totalt 
består byggnaden av en area på 1271 m2. 
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Tabell 1. Mått, volym och temperatur för Vallabadets bassänger 

Typ Mått 

[lxdxb] 

Volym 

[m3] 

Temperatur 

[C°] 

Övrig 

information 

Simbassäng 16,7x (1–1,8) x10 234 29 33 C° vid vissa 

aktiviteter måndag 

Barnbassäng 8x0,3x4 10 28–33  

Bubbelpool 2,6m i diameter 5 37–38  

Utebassäng 25x (1,2–1,8) x14 525 28 Endast öppen 

sommartid 

Utebassäng för 

undervisning 

12,5x0,7x7 

 

61 28 Endast öppen 

sommartid 

Barnbassäng ute 10 m i diameter 

 

24 28 Endast öppen 

sommartid 

 
En summerad area av alla bassänger ger ett resultat på 720,35 m2. 
 
Vallabadet består av en rektangulär utformning samt ytterligare en tänkbar huskropp där 
solvärmepaneler kan installeras. Den största huskroppen, själva bassängkomplexet, har två 
upphöjda platåer där den högst belägna är den primära platsen för solvärme. 
 
Ventilationsluckor på övre platån installerades på grund av att vindsutrymmet var fuktig och 
behövde renoveras. Dessa ventilationsluckor är placerade i ett ruter-mönster för att tillåta 
snö att rinna av under tö-perioder, se figur 5. Detta gör dock att en tänkbar dedikerad takyta 
för solvärmepaneler minskar någorlunda. Taket är inte plant till fullo, det är en liten lutning 
för att tillåta snö och vatten att rinna av under regn och perioder det töar. Figur 6 visar den 
övre och figur 7 den östra platån. 
 

 
Figur 4. Vindslucka på Vallabadets tak 

Den externa huskroppen som går längst med vägen är ett förråd. Optimalt är att ha 
solfångarna nära varandra samt bassängerna för att förhindra komplicerad rördragning och 
samtidigt minska installationskostnader. Längst med den östgående sidan står två höga 
björkar som kan påverka solfångarna som placeras på den lägre platån. Björkarna kommer 
inte ha en märkbar påverkan då solen kommer befinna sig i västlig/sydlig riktning under de 
timmar solstrålningsutbytet är som störst. Över gatan på sidan mot öst befinner sig 
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Hörnefors bibliotek och skola, dessa byggnader kommer inte kasta någon skugga över 
Vallabadets tak under dygnets gång. Se bilaga 7 för fler bilder över Vallabadet samt ritning. 
 

 
Figur 5. Övre platån med sluttning mot norrsidan 

 

 
Figur 6. Lägre platån mot öster 
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Badhuset värms upp med fjärrvärme från Umeå Energi. Se figur 8 för Vallabadets driftkort 
gällande fjärrvärmesystemet. 
 

 
Figur 7. Driftkort fjärrvärme Vallabadet 

 
Följande data återfinns i EKL-rapporten från 2016: 
Fjärrvärmen står för tappvarmvatten, värme till byggnaden och poolvärmning. 
Fjärrvärmeundercentralen är från Alfa Laval, årsmodell 2002.  
Värmeväxlare VVB1 bereder varmvatten för tappställen.  
Pump VVC1-P1 cirkulerar varmvattnet för att minimera väntetiden vid tappställen. 
Värmeväxlare VVX1 bereder varmvatten för radiatorer samt ventilationsaggregat i 
byggnaden.  
Shuntgrupp VS11 SHG och CP3 betjänar värmesystemet för simhallen. 
Shuntgrupp VS12SHG och CP4 betjänar värmesystemet för hela byggnaden. 
VS14 levererar värmen till bassängerna.  
 
Tilloppstemperaturen på primärsidan mättes till 90,3°C och retur mättes till 71,3°C (2016). 
Byggnaden inte har separat mätning av tappvarmvattnet har den årliga användningen 
uppskattats utifrån kallvattenanvändningen samt antaganden med underlag från tidigare 
utförda studier för badhusanläggningar. 
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Vattenreningsprocessen förbrukar mycket energi och vatten, detta då bassängvattnet kräver 
ständig cirkulation för att säkerställa vattenkvaliteten. Av denna anledning krävs stora 
energimängder enbart för vattencirkulation i form av el till pumpar. 
I vattenreningsprocessen ingår dessutom filter som med jämna mellanrum behöver 
backspolas med stora mängder vatten.  
 
Reningstekniken är baserat på ett system från Siemens. Tekniken bygger på att vatten 
strömmar genom ett rör invändigt klätt med en fotokatalytisk halvledaryta (titandioxid) och 
en UV-lampa. När vatten rinner genom röret och lampan lyser produceras fria radikaler som 
bryter ner bakterier, virus och alger i vattnet Den högre reningsgraden genererar minskat 
behov av utspädning av vattnet och av backspolning av filtren. Ett lägre behov av utspädning 
ger också en lägre volym vatten att värma upp kan betyda en reducering av värmebehovet 
med uppskattningsvis 10 %. Ytterligare en positiv effekt är att man kan minska 
klordesinficeringen till en lägre nivå med bibehållen mikrobiologisk säkerhet. En lägre 
klordosering medför mindre mängd klororganiska föroreningar till luften, vilket i teorin kan 
innebära att ventilationsflödet kan minskas- vilket också detta bidrar till en positiv effekt på 
totala energibehovet. 
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9.  METOD 
 

Den energi som de utvalda solfångarmodellerna kan bidra med, grafer som framställs och 
övriga uträkningar kommer beräknas i Microsoft Excel. 
 
YTOR, EFFEKTER & ENERGI 

Värmeutbyten för solfångare bör testas genom samma kriterier. Den framtagna 
globalstrålningsdata från SMHI säkerställer att solfångarna återspeglar det värmeutbyte den 
geografiska platsen tillåter. Tekniska data från SP och RISE genom solar keymark certifikat 
ger den energi per m2 som solfångarna levererar, vid samma övertemperatur. Se bilaga 6 för 
samband mellan verkningsgrad och omgivningstemperatur. 
 
De olika solfångarvarianterna kommer systematiskt redovisas i ordningen: 

1. Plan solfångare 

2. Vakuumrörssolfångare av heatpipe-modell 

3. Hybridsolfångare (PV/T-modul) 

4. Poolsolfångare 

 
Byggarea, aperturyta, verkningsgrad, Lutnings-och riktningskoefficient, globalstrålning 
(solinstrålning) och energiutbyte härleds med stöd från SP (Sveriges tekniska 
forskningsinstitut) och RiSE. För plana solfångare kommer den verksamma ytan (aperturyta) 
motsvara den genomskinliga frontarean. För vakuumrör motsvarar den verksamma ytan 
glasrörets innerdiameter multiplicerat med längden och antal rör för modulen. För 
vakuumrör tillkommande reflektor kommer även den återgivande ytan från reflektorn tas 
med. 
 
Byggarea avser den area hela modulen kräver vid en installation. Denna yta är även kallad 
modularea. (Sp, 2019) 
 
Byggnadens tillgängliga takyta beräknas via ritningar i skala 1:100, Se bilaga gällande 
Vallabadets planritning. 
Antal solfångare som får plats på taket räknas ut genom: 
 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑓å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑒 𝑝å 𝑡𝑎𝑘 =  
𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑎𝑘𝑦𝑡𝑎 𝑓ö𝑟 𝑠𝑜𝑙𝑓å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑒

𝐵𝑦𝑔𝑔𝑎𝑟𝑒𝑎
 

 
För att sedan räkna ut den totala verksamma ytan, aperturyta, det beräknade antalet 
solfångare har: 
 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑦𝑡𝑎 =  𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑓å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑒 𝑝å 𝑡𝑎𝑘 · 𝐴𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑦𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙 
 
Globalstrålningsvärden (kWh/m2) har hämtats från SMHI och deras mätstation närmast 
Hörnefors (Umeå). Data är angiven i timvärden som bearbetas via Excel för att återge ett 
månadsvärde och totalt årsvärde. 
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Korrektionsfaktor, k, (Lutning-och riktningskoefficient) är en konstant som kommer tas i 
beaktning för att uppnå maximalt utbyte för solvärmeanläggningen. Solens läge kommer 
variera under dygnet, därför har mätningar gjorts för att hitta den optimala placeringen. 
Tabellen är baserad för norra ekvatorn samt ett utbyte över hela året, se tabell 2.  
 
Tabell 2. Korrektionsfaktor för placering och vinkel för solfångare 

 
 
Verkningsgraden räknas ut från Solar keymark-testade solfångare för att säkerställa dess 
effektivitet. Genom division av uppmätta årsutbytet med totala globalstrålningen från 
Umeå-sol-mätstationen, får vi ett värde på hur stor del av den totala solinstrålningen som 
solfångaren kan tillgodogöra sig. 
 

𝑉𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑, 𝜂 =
�̇�𝑟𝑠𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒

𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑡𝑜𝑡
 

 
Utbyte är den mängd energi (kWh) som solfångarna levererar per enhet area (m2). Detta 
värde räknas fram genom att multiplicera globalstrålningen med solfångarens verknings 
grad, och en tänkbar omräkningsfaktor för lutning och riktning: 
 
𝑈𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒 = 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔, 𝐺 ∙ 𝑉𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑, 𝜂 ∙ 𝐾𝑜𝑟𝑟𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟, 𝑘  [kWh/m2] 
 
Om solfångaren inte har ett solar keymark-certifikat kommer solfångarens tekniska datablad 
användas som underlag för att beräkna effekt och teoretiskt energiutbyte. 
 
För värmelager är ackumulatortank den tilltänkta lösningen. En dimensionering av 
ackumulatortanken baseras på bassängernas kombinerade dagliga energibehov. Dagligt 
energibehov baseras på energi levererad från fjärrvärmenätet för juli månad då 
globalstrålningen är som störst. Ett aritmetiskt medelvärde för alla halvdygnsprognoser 
under juli ger grunden för verksamhetens energibehov sommartid. Då effekt och levererad 
energi varierar natt och dagtid kommer effektbehovet bli ett medelvärde av dag- och 
natteffekten. Med ekvation 1 kan den aktiva volymen, V, för ackumulatortanken härledas: 
 

𝑉 =
𝐸𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟

ρ · Cp · T · 1
3600

     [1] 

 
Specifik värmekapacitet, Cp     [kJ/kg,°C] 
Densitet för vatten, ρ      [kg/m3] 
Temperatur i ackumulatortank, T     [°C] 
Energi som går till ackumulatortank, Elager   [kWh] 
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För att beräkna den aktiva volymen måste en serie uträkningar först genomföras. Första 
ekvationen bestämmer den effekt som levereras till solfångarens vätskemedium: 
Pmedie = ƞ · Ht · A 
 
Verkningsgrad, Ƞ = verkningsgrad för vald solfångare    [%] 
Ht = G = Globalstrålning mot yta     [W/m2] 
A = Area för solvärmeanläggning    [m2] 
 
Den effekt som överförs till värmelagret, i detta fall en ackumulatortank: 
 
Plager = Pmedie – Pmedelbehov 
 
Med den överförda effekten till värmelagret tas energivärdet fram genom multiplikation 
med solinstrålningstiden: 
   
Elager = Plager · h 
 
Solinstrålningstid, h      [timmar] 
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ELPRODUKTION & EL- OCH FJÄRRVÄRMEPRISER 

Umeå energi har egen debiteringsmall gällande fjärrvärme, Prislista trygg. Genom denna 
prislista kommer Vallabadets fjärrvärmekostnader bestämmas. Utifrån denna lista kan vi se 
hur energikostnaden och effektkostnaden ser ut i dagsläget och hur mycket som kan sparas 
in om effekttoppar kapas samtidigt som inköpt energi minskar. Umeå energi producerar el 
genom Dåva kraftvärmeverk och Stornorrfors vattenkraftverk (delägd av Vattenfall), vilket 
leder till att både fjärrvärme och elpriser kommer hämtas från Umeå energi. 
 
Värmebehovet vid Vallabadet utgörs av den levererade effekten från fjärrvärmen. Behov för 
avlastning från solvärme till fjärrvärme baseras på FV-data från 2018. 
 
Hybridsolfångaranläggningen (PVT-modulerna) står även för en bidragande elproduktion. 
Solfångarmallen kommer uppdateras med ett stapeldiagram för inköpt el 2018, den 
tänkbara el PVT-solfångarna genererar samt en resultatstapel för elbehovet 2018 om ett 
PVT-system var installerat det året. 
 
En PVT-solfångare har en effekt, Pcell, för solcellerna som uppskattas genom ekvationen: 
 
𝑃𝑐𝑒𝑙𝑙 =  η · A · G      [2] 
 
Ekvationen består av faktorerna: 
 
Verkningsgrad, η       [%] 
Modularea, A      [m2]  
Globalinstrålning, G      [W/m2] 
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FINANSIERINGSSTÖD FÖR SOLCELLER 

Inom PVT-system är solceller inkluderade, vilket möjliggör ett statligt finansieringsstöd om 
alla kriterier möts. Aktuella regler och bestämmelser kommer presenteras under resultat 
och vara hämtade från myndigheter och lagtexter. Ett sammanslaget värde för el- och 
värmeproduktion ska vara minst 20% av totala tillskottet. Från avlastad fjärrvärme och 
tillskott i elproduktion kan dessa värden adderas för att sedan divideras med totala 
verksamhetsenergin som förbrukats på ett år. 
 

𝑃𝑉𝑇𝑠𝑡ö𝑑 =
𝐸𝑙𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡+𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑓ö𝑟 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑠𝑎𝑚ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛
 ≥ 20%   [3] 

 
INSTALLATION AV SOLVÄRMESYSTEM TILL FJÄRRVÄRMESYSTEM  

Installation av solvärmeslingan till fjärrvärmesystemet (Undercentral) kommer presenteras 
med tre alternativ, samt övriga tekniska lösningar. 
Hybridsolfångaren, i egenskap som solcell, behöver även anslutas till elnätet med 
kopplingslåda, DC-brytare och växelriktare för att kunna leverera eltillskottet. 
 
EL- OCH FJÄRRVÄRMEPRIS 

Debitering av fjärrvärme sker via prislista Trygg, som används av Umeå Energi. Från den 
gällande debiteringsmetod som används kommer Excel användas som kalkylprogram. Se 
figur 11 för intervall, formler och beteckningar. 
 
Tabell 3: Intervall och formler för beräkning av FV-priser hos Umeå Energi 
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𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑝𝑟𝑖𝑠 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑊ℎ 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 ∙ 𝑠𝑒𝑘 𝑝𝑒𝑟 𝐾𝑤𝐻  [Sek] 
 
Effektpris =  (k ∙  A + m) ∙  B     [Sek] 
 

Uttagskvot, U = 
𝑁𝑜𝑟𝑚.å𝑟.𝑘𝑜𝑟𝑟 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛𝑣. 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑗𝑎𝑛−𝑓𝑒𝑏 & 𝑑𝑒𝑐 (𝑘𝑊ℎ)

𝑁𝑜𝑟𝑚.å𝑟.𝑘𝑜𝑟𝑟 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛𝑣.𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑗𝑎𝑛−𝑎𝑝𝑟+𝑠𝑒𝑝−𝑑𝑒𝑐 (𝑘𝑊ℎ)
 

 
𝑈𝑡𝑡𝑎𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟,  𝐵 = 1,34 ∙ 𝑈 + 0,330 
 
Elpris från Umeå Energi är hämtat från 2018, med ett rörligt pris och fast pris på 3 år. 
 
Ekonomi 

I en beräkning av nuvärde kommer nuvärdet för besparing från systemet adderas och 
grundinvesterings-och driftskostnaden dras av. Om en investering visar sig vara lönsam eller 
ej beror på nuvärdets värde. Om nuvärdet visar sig vara positivt kommer investeringen 
bringa vinst.  
 
Alternativens nuvärde grundar sig i delar som: 

• Investeringskostnader 

• Driftskostnader (Tänkbara alternativets fulla livslängd) 

• Underhållskostnaderna (Tänkbara alternativets fulla livslängd) 

 
Drifts-och underhållskostnaderna med aktuellt penningvärde beräknas med 
nuvärdesfaktorn, NUV, och vid återkommande utgifter används nusummefaktorn, NUS. 
 
Den räntetyp som används är real kalkylränta, och innebär att hänsyn ej tas till möjligt 
uppkommande inflation. 
 
Begrepp, formler och ekvationer för ekonomisk kalkyl: 
 
𝑁𝑉 =  −𝐼 + 𝑁𝑈𝑆 ∙ 𝐵 − 𝑁𝑈𝑉 ∙ 𝑈 − 𝑁𝑈𝑆 ∙ 𝐷   [4] 
 
NV = investeringens nuvärde     [Sek] 
 
I = grundinvesteringskostnad     [Sek] 
 
NUS = nusummefaktor för investeringens livslängd 
 
B = årlig besparing      [Sek/år] 
 
NUV = nuvärdefaktor för det år kostnaden gäller 
 
U = underhållskostnad      [Sek] 
 
D = årliga driftskostnader för anläggningen    [Sek] 
 
ÅBT = återbetalningstiden      [år] 
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För att uppskatta kommande prisökningar gällande energipriserna, bör kalkylräntan 
korrigeras. Genom att korrigera kalkylräntan kan den procentuella ökningen också tas med i 
beräkningen: 
 
𝐾𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑟ä𝑛𝑡𝑎 = 𝑟 − 𝑒      
 
r = kalkylränta 
 
e = ökning (%) 
 

𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑠𝑘𝑣𝑜𝑡𝑒𝑛 =  
𝑁𝑉

𝐼
       

 

Å𝐵𝑇 =  
𝐼

𝐵
       [år] 

 

𝑁𝑈𝑉 =  
1

(1 + 𝑟)𝑛
 

 

𝑁𝑈𝑆 =  
1 − (1 + 𝑟)−𝑛

𝑟
 

 
(Soleimani-Mohseni, Bäckström, & Eklund, 2014) 
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10. RESULTAT 
 
GRUNDLÄGGANDE DATA 

Vallabadets tillgängliga takyta, med avdrag för vindsluckor anges i tabell 4. Takytan är 
beräknad för sydläge, där ingen alternativt låg skuggning sker under dygnets gång. 
 
Tabell 4. Tillgänglig takyta för solvärmeinstallation i sydläge 

 
 
Med mätdata från SMHI:s mest relevanta mätstation för Hörnefors, Umeå-sol (se bilaga 2), 
togs globalstrålningsdata för 2018 fram. Rå data från mätstationen summerades i Excel och 
sammanställdes i en överskådlig graf med månadsvärden, se figur 9. 
 

 
Figur 8. Globalstrålningsmätning från mätstationen Umeå-sol (SMHI) under 2018 
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PLAN SOLFÅNGARE 

Resultat presenteras i framtagna grafdata och sammansatt i Excel (Större version återfinns i 
bilagor, se bilaga 6). Den är baserad på sol-data från SMHI, levererad fjärrvärme från Umeå 
energi och den effekt (kWh) solfångarna bidrar med. 
 
Effekter, ytor, antal moduler och verkningsgrad för Svesols solfångare av modell Euro L42 
HTF redovisas i tabell 5. Resultatet är baserat på fullt utnyttjande av den tillgängliga sydliga 
takytan. Med plats för 151 moduler innebär det en verksam absorberande yta av 304 m2. 
 

Tabell 5. Tekniska data för plan solfångare modell Euro L42 HTF 

 
 
Figur 10 visar grafdata för levererad fjärrvärme och globalstrålning som kombinerats för att 
framställa energikurvor för fjärrvärme och värme från solfångare. Genom att slå ihop 
timvärden till halvdygnsperioder kan mallen anpassas till den mall fjärrvärmeleverantör har 
för debitering. Energiavlastning från solfångare, i gul markering, dras av från levererad 
fjärrvärme i rött.  
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Föregående figur är grunden till energikurvorna som framställs figur 11. Röd kurva visar 
levererad fjärrvärme under 2 olika halvdygns-intervaller, från 06:00-18:00 och 18:00-06:00. 
 
Gul kurva visar översiktligt den effekt som de plana solfångarna kan avlasta den inköpta 
energin från fjärrvärmekurvan. 

 
Figur 10. Energikurvor för fjärrvärme och avlastad energi från solfångare 

 
Differensen mellan gul och röd kurva presenteras i figur 12.  

Figur 9. Grafdata för framställning av resultatkurvor berörande avlastning från teoretisk solvärme  
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Figur 11. Teoretisk resultatkurva från solvärmesystemet bestående av L42 HTF 

 
Högsta energivärde under årets alla halvdygnsperioder mättes upp till 2110 kWh som 
inträffade den 2 juli. Hade solvärmesystemet med solfångarmodell Euro L42 HTF varit i drift 
skulle perioden hamnat på 1232 kWh istället. Detta innebär en avlastning på 878 kWh för 
samma period. 
 
Med en teoretisk driftsättning av solvärmesystemet hade det högsta energivärdet från 
fjärrvärmekurvan hamnat på 1772 kWh den 28 januari för verksamheten under 2018. Under 
januari månad var globalstrålningen endast 4 kW/m2, vilket är en effekt där solfångare inte 
kan komma till sin fulla potential, jämfört med till exempel juli månad (195,7 kW/m2). 
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VAKUUMRÖR-HEATPIPE 

Vakuumrörssolfångare av varianten heatpipe. Modellen som testats är Jula 417–031. Data 
och grafer är framtagna med samma metod som föregående exempel, se tabell 6 samt figur 
13–15. 
 
Tabell 6. Tekniska data för vakuumrörsolfångare modell 417–031 

 
 

 
Figur 12. Grafdata för framställning av resultatkurvor berörande avlastning från teoretisk solvärme 
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Figur 13. Energikurvor för fjärrvärme och avlastad energi från solfångare 

Figur 14–15 visar den termiska energi som solfångarna kan ge, samt volymen på den 
överskottsenergi vid start och slut av sommarperioden. 

 
Figur 14. Teoretisk resultatkurva från solvärmesystemet bestående av 417–031 

Högsta värde under årets alla halvdygnsperioder mättes upp till 2110 kWh som inträffade 
den 2 juli. Hade solvärmesystemet med solfångarmodell Jula 417–031 varit i drift skulle 
perioden hamnat på 1185 kWh istället. Detta innebär en avlastning på 925 kWh för samma 
period. För vidare jämförelse beräknades medelvärde för alla halvdygnsperioder för hela 
året, sommarperioden och övrig tid som inte är sommarperiod. Se tabell 7 för värden med 
och utan installerad solvärme. 
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Tabell 7. Medelvärden och standardavvikelser för energi och effekt med nuvarande system respektive teoretisk 
installerad solvärme (Heatpipe) 

 
 
Sommarperioden avser datumen 27 juli till 19 augusti baserat på verksamhetskurvan 
(levererad fjärrvärme).  
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PVT-MODUL 

Hybridsolfångaren kommer från tillverkaren Solarus, modell Power collector P-CVT. 
Framtagna data och resultat redovisas på samma sätt som föregående solfångare. Se tabell 8 
samt figur 16–18. 
 

Tabell 8. Tekniska data för hybridsolfångare modell P-CVT 

 
 

 
Figur 15. Grafdata för framställning av resultatkurvor berörande avlastning från teoretisk solvärme 
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Figur 16. Energikurvor för fjärrvärme och avlastad energi från solfångare 

 

 
Figur 17. Teoretisk resultatkurva från solvärmesystemet bestående av P-CVT-moduler 

 
Den 2 juli 2018 mellan 06:00–18:00, låg den levererade energin på 2110 kWh. Med P-CVT 
hade den levererade energin avlastats med 839 kWh, som resulterat i 1271 kWh. 
 
Elanvändningen är tagen från 2018. Blå stapel visar månadsvärden för inköpt energi och gul 
stapel visar det teoretiska eltillskottet från PVT-modulerna. Den gröna kurvan är resultatet 
från blå stapel subtraherat med gul stapel, se figur 19. 
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Figur 18. Resultatkurva för elproduktion från P-CVT  

PVT-modulerna skulle teoretiskt bidra med 13% av den årliga elanvändningen och 24% av 
värmebehovet, ett värde som resulterar i 37,2 MWh respektive 178 MWh. 
 
BIDRAG FÖR SOLCELLER 

Ett statligt stöd för 20 % av investeringskostnaden kan betalas ut som ett engångsbelopp, 
enligt Förordning (2009:689). Detta gäller bara solceller, stödet för solfångare upphörde 13 
december 2011. Umeå kommun, i egenskap som företag, måste ansöka innan påbörjad 
installation och stödet betalas ut i efterskott. Hybridsolfångare, som består av båda delarna, 
nämns i förordningen 2014:1582. 
 
För system för samtidig produktion av solel och solvärme i en integrerad konstruktion (solels- 
och solvärmehybridsystem) får stöd lämnas endast om elproduktionen uppgår till minst 20 % 
av systemets beräknade sammanlagda årliga el- och värmeproduktion. 
Förordning (2014:1582). 
 
5 §    /Träder i kraft I:2019-05-08/ Av de stödberättigande kostnaderna enligt 6 § och med de 
begränsningar som följer av andra och tredje styckena får stöd lämnas med högst 20 
procent.  
Stöd får lämnas med högst 1,2 miljoner kronor per solcellssystem eller solels- och 
solvärmehybridsystem.  
 
Stödberättigande kostnader får uppgå till högst 37 000 kronor plus mervärdesskatt per 
installerad kilowatt elektrisk märkeffekt.  
 
Om solcellssystemet har finansierats med försäkringsersättning, ska stödet minskas med ett 
belopp som motsvarar ersättningen.  
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Den beräknade sammanlagda årliga el- och värmeproduktionen överskrider det krav på 20 % 
för Vallabadet och är därmed berättigade till statligt stöd. Se tabell 9 för den värme 
respektive elförbrukning som PVT-systemet kan avlasta. 
 
Tabell 9. Värme och elförburkningsavlastning med teoretiskt PVT-system 

 
 
Från ekvation [3] härleds PVTstöd till 21% vilket uppfyller kravet på 20%, se tabell 10. 
 

Tabell 10. Sammanlagda årliga el- och värmebehovet för Vallabadet 

 
 
Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och hybridsystem. 
Gällande installation är upplägg, arbete och materialkostnader inkluderade, specifikt: 
 

• Projekteringskostnader 

• Solcellsmoduler, inklusive eventuella linser, speglar och kylsystem, 

Stativ eller annan fästanordning 

• Kablage 

• Elmätare och system för övervakning 

• Brytare och överspänningsskydd 

• Växelriktare 

• System för lagring av elektrisk energi (Ej ackumulatortank, men batteri eller dylikt) 

• Arbetskostnader  

 
Anslutningsavgifter till externa elnät är inte inkluderat i de stödberättigande kostnaderna. 
(Energimyndigheten, 2019) 
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FJÄRRVÄRME 

Data från 2018 visar att Vallabadet kräver en abonnerad effekt på 175–180 kW för att inte ta 
ut mer effekt än vad avtalet säger. För Umeå Energi läggs effektkostnaden främst efter den 
högsta effekt under en halvdygnsperiod, som verksamheten tar ut. EffektprisA visar summan 
för nuvarande systems effektkostnad. En ny planerad debiteringsmetod, EffektprisB, baseras 
på medelvärde av de tre högsta effekterna under året (från olika dygn). Från prislista trygg 
går gränsen vid 249 kW innan nästa intervall startar, dock blir bara prisskillnaden 1260 sek. 
Se tabell 11 för nuvarande systems årskostnader. 
 
Tabell 11. Uppdelning av energipris och effektpris för ett normalår för Vallabadet 

 
 
För att jämföra nuvarande systemlösning valdes PVT-modulen, detta då hybridsolfångaren 
tillför med både värme och el, se tabell 12–13. Effektpriset sänks med 2,8 KSEK motsvarande 
17%. Fjärrvärmepriserna varierar beroende på årstid, de tre perioderna fördes ihop till ett 
totalvärde på 24,0 KSEK. Teoretiska vinsten blir 47,8 KSEK motsvarande 16% för energipriset. 
Totalt blir energi- och effektpriset för ett år sänkt med 75,7 KSEK motsvarande 17%, baserat 
på data från 2018. 
 
Energimängd som levereras från fjärrvärmenätet kan kortas ned med 177 MWh, det är 21% 
av årstotalen.  
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Tabell 12. Fjärrvärmepriser för PVT-system och teoretiska vinster i sek och % jämfört med nollalternativ 

 
 
Två olika prisklasser för elpris valdes för att jämföra den teoretiska vinst solcellerna kan bistå 
med. Med en årsproduktion av 37 MWh el skulle det motsvara nära 23 KSEK per år för både 
rörlig som fast prisklass. Den inköpta elen kunde ha sänkts med 13% för 2018 om PVT-
systemet varit i drift, se tabell 13 för beräkningsdata. 
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Tabell 13. Nollalternativ kontra PVT-systemets inköpa el samt vinst i sek och % 

 
 
Med all sammanslagen avlastning PVT-systemet teoretiskt kan bidra med slutar den totala 
vinsten på 95,0 KSEK, motsvarande 16% av totala el- och värmeenergibehovet, se tabell 14. 
 
För att endast jämföra vad en solfångare kan prestera i värmeenergi blir vinsten  
71,8 KSEK. Dessa siffror ger bara ett exempel för data från 2018 och bör inte tas med mer 
noggrannhet än ±25% beroende på globalstrålningens variation och andra påverkande 
faktorer. 
 
Tabell 14. Sammanfattning av verksamhetens totalkostnader per år jämfört med teoretiskt PVT-system 

 
  



  

 

35 
 

POOLSOLFÅNGARE 

I teoriavsnittet gällande poolsolfångare beskrivs deras konstruktion och utformning som 
simpel. De är förhållandevis billiga och passar väl för uppvärmning av små bassängytor eller 
pool under sommartid. 
 
Vid drift får vattnet i poolen cirkulera direkt genom poolsolfångaren, detta med assistans av 
bassängens cirkulationspump, vilket innebär att det är en direkt värmeöverföring, det vill 
säga inga värmeväxlare finns med i systemet. Rent generellt arbetar en typisk poolsolfångare 
på låga temperaturer (20–25°C). Solfångarytan är oglasad, det vill säga oisolerad, men 
värmeförlusterna anses vara låga samt det är ett bra sätt att hålla kostnaden nere.  
 
För Vallabadet, som har en lägsta temperatur på 28°C, kommer ett solvärmesystem baserat 
på poolsolfångare inte kunna leverera den effekt som eftersöks. Poolsolfångaren 
dimensioneras inte på samma sätt som Solar keymark-certifierade modeller, utan via 
poolarea kontra solfångararea. Då poolarea motsvarar 720 m2 skulle det krävas 360 m2 

poolsolfångare i optimalt solläge. Tappvarmvattenbehovet kommer inte heller att avlastas 
från ett solvärmesystem baserat på poolsolfångare. Därför utesluts poolsolfångare som 
tänkbart alternativ för Vallabadet. 
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ACKUMULATORTANKDIMENSIONERING 

Från ekvation 1 kunde en lämplig volym räknas ut om systemet behöver en 
ackumulatortank, se figur 20 för utdrag av uträkning. Resultatet är en eller flertalet 
kombinerade tankar som uppnår en volym på 6,09 m3. 
 

 
Figur 19. Ackumulatortanksdimensionering baserat på energidata från juli 2018 
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SYSTEMUTFORMNING 

Undercentralens energiutbyte kan utformas och effektiviseras på olika sätt. I grund och 
botten är det värmeutbyte som sker via flertalet värmeväxlare.  
 
De tre fjärrvärmealternativen kommer baseras på en 2-stegskoppling i undercentralen, se 
figur 21. 2-stegskopplingen har tre värmeväxlare och själva fjärrvärmen går primärt in i två 
värmeväxlare som reglerar varmvatten och värmen för verksamheten.  
 

 
Figur 20. Skiss av 2-stegskoppling i undercentral för Fjärrvärme (Jonsson, 2006) & Aquasol 

 

PRIMÄRANLÄGGNINGSALTERNATIV 

För en primäranläggning innebär det att solvärmesystemet är direkt påkopplat till 
fjärrvärmenätet och levererar solvärmen via en värmeväxlare, se figur 22. Med detta får 
systemet en förhållningsvis enklare systemutformning än sekundäranläggningarna, detta då 
det blir en lägre grad av reglering och styrning. Denna anläggningstyp kan 
överdimensioneras utan bekymmer för stagnation. Överflödig energi som inte kan tas 
tillvara av verksamheten kan skickas tillbaka ut på fjärrvärmenätet. 
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SEKUNDÄRANLÄGGNING – MINIMIALTERNATIV 

Sekundäranläggningen kräver en mer detaljerad planering då dimensioneringen måste vara 
anpassad för verksamhetens behov. En utförlig mätning av tarmvattenbehovet, 
uppvärmning samt förluster måste tas i beaktning vid den tid på dygnet då solen har som 
mest utbyte med solfångaren.  
 
Solvärmesystemet förvärmer kallvatten momentant, om inte förvärmningen täcker 
temperaturnivån på tappvarmvattnet kommer fjärrvärmen sköta resterande uppvärmning. 
Fjärrvärmesystemet agerar som huvudsaklig värmekälla medan solvärmen finns som 
momentan avlastning Då ingen lagringsvolym är tillgänglig för denna systemutformning får 
inte systemet överdimensioneras. En överdimensionering orsakar slitage, påfrestningar och 
drar ner på energiutbytet. 
 
SEKUNDÄRANLÄGGNING – MAXIMIALTERNATIV 

Maximianläggningen dimensioneras för att uppfylla hela verksamhetens behov av 
tappvarmvatten och värmebehov. Precis som minimi-alternativet förvärms även kallvattnet i 
detta system. Noga energiberäkningar bör göras för att dimensionera ackumulatorvolymen 
som Vallabadet behöver om ett maximialternativ planeras. (Jonsson, 2006). 
 

 
Figur 21: Anläggningsutformning undercentral (Jonsson, 2006) & Aquasol 
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INVESTERINGSKOSTNADSEXEMPEL  

För att presentera ett exempel av investeringsläget visar tabell 15 en tänkbar 
investeringskostnad för en solvärmeanläggning med plana solfångare. 
Investeringskostnaden täcker en minimianläggning utan ackumulatortank. 
 
Tabell 15. Investeringskostnader plan solfångare (exempel) 

Enhet Antal/mängd 
(st) 

Kostnad per enhet 
(sek) 

Totalt 
(sek) 

Solfångare 150 3300 495 000 

Pump 1 28 000 28 000 

Reglercentral 1 19 000 19 000 

Expansionskärl 1 9800 9800 

Vätskemedium 300 300 per 10 L 9000 

Monteringssats av 
plåt-ram 

150 1000 150 000 

Rör 15mm 125 2800 per 25 m 14 000 

Tappvattenautomat 2 26 000 52 000 

Solslinga 22mm 6 4500 27 000 

    

    

Arbetskostnad 400 400 160 000 

Investeringsbidrag 0 0 0 

    

Totalt   927 700 

 
Av det totala beloppet från investeringskostnadsexemplet valdes ett avrundat värde på 1 
MSEK. En fortsättning för gällande investeringskostandsexempel redovisas i tabell 16 och har 
baserats på ekvation 4. 
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Tabell 16. Ekonomisk uträkning för plana solfångare med 60% verkningsgrad 

 
 
Återbetalningstiden för investeringskostnadsexemplet beräknades vara 13,3 år och skulle ha 
en nuvärdeskvot på 0,18.  
 
Den resulterande nuvärdeskvoten innebär att efter kalkylperioden är passerad kommer 
solvärmeanläggningen åstadkommit en vinst på 18% av investeringen. 
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11. DISKUSSION 
 
VALLABADETS FÖRUTSÄTTNINGAR 

Tillgänglig takyta på Vallabadet är betydligt mer än det resultat som är presenterat. I denna 
rapport är det den yta som inte riskerar skuggning och befinner sig i optimalt solläge. Enligt 
korrektionsfaktorn (tabell 2) går det att placera solfångarna i andra vinklar och lägen. En 
konsekvens är dock att effektiviteten kommer sjunka då solinstrålningen inte faller lika länge 
mot solfångarytan som under det optimala läget. 
 
Takets strukturella integritet har inte behandlats i denna rapport. Om en förstudie skall 
inledas rekommenderas det att se över vikt på solfångare, monteringssatser och andra 
komponenter som kommer att vara placerade på taket.  
 
EKONOMI 

Beräkningar och grafer är framställda för maximalt utnyttjande av den tillgängliga ytan på 
Vallabadets tak, därför är systemen klassade som en större modell än de konventionella 
varianterna. Alla resultat som visas kommer därför vara maxvärden när det kommer till 
utgifter och vinster. Vid inledning av tänkbar förstudie bör mer tid läggas ner på storlek av 
solvärmesystemet. Ett bra tillvägagångssätt är att kontakta leverantör alternativt 
återförsäljare så tidigt som möjligt. Många prisförslag och komponentdelar finns inte 
tillgängliga hos återförsäljarnas hemsidor, därför har inte denna inledande förstudie mer 
detaljerade prissättningar. 
 
Då ingen aktuell prislista på solvärmeanläggning funnits tillgänglig, saknas också den 
uppgiften i mina beräkningar. De priser som anges i tabell 15 är därför exempelpriser, 
baserade på produkter som inte är anpassade för solvärmeanläggningar av denna storlek. De 
användes enbart som grund för investeringskostnad till tabell 16. Huvudfokus för denna 
rapport är vilka energibesparingar som kan göras och inte vilka material- och 
projekteringskostnader som tillkommer. Med en anläggning på 200 m2 eller mer, bör en 
etablerad återförsäljare med egen projekteringsgrupp kontaktas. 
 
Alla vinster och besparingar är baserade på data från 2018. Denna rapport kan inte 
garantera de vinster systemet kan ge, med de noggrannhet och värdesiffror som framtagits. 
Syftet är att framställa värden för att kunna göra en jämförelse mellan nollalternativ och om 
solvärmeanläggningen var i drift för 2018. Mer trovärdiga siffror, baserat på soligare 
alternativt molnigare sommarperioder, är att alla vinster presenteras inom ett intervall av 
±25%. 
 
SOLFÅNGARE 

Poolsolfångare insågs väldigt snabbt inte kunna prestera den energi som vallabadet behöver 
energieffektivisera. Dimensioneringen hade blivit i stort sett hela taket, och investeringen 
uppskattas inte vara värt. Att gräva upp verksamhetens utebassänger för värmeslingor, 
montera fäst-anordningar på tak är bara några av de ogynnsamma anledningarna. 
Poolsolfångare är även oglasade och har undermålig isolering jämfört med plana eller 
vakuumrörssolfångare. Takcirkulerande poolsolfångare kan i värsta fall sänka temperaturen i 
bassängvattnet beroende på driftmetod. Detta på grund av att modulerna kyls ner snabbt 
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om ett lågtryck orsakar en temperatursänkning, som leder till att cirkulerande vatten blir 
lägre än det i bassängen. Poolsolfångare anses även vara mer ömtåliga jämfört med övriga, 
isolerade solfångare. Då tydliga tecken på att individer befunnit sig på Vallabadets tak ökar 
risken för sabotage alternativt skada. Ett förslag är att säkra gången upp till taket med en bur 
som inte kan klättras över. 
 
Verkningsgrad för den plana solfångaren anses vara låg, men då är det en enkel plan 
solfångare. Många återförsäljare har bättre solfångaralternativ för större anläggningar som 
den på Vallabadet har möjlighet att vara.  
 
Vakuumrörsmodellen är från Jula, den är solar keymark-testad, men möjligtvis borde en mer 
pålitlig försäljare väljas, helst en etablerad solvärmeförsäljare med goda referenser. Detta 
för att säkerställa att kompletta paketlösningar kan ordnas.  
 
PVT-modulen återfinns inte i solar keymarks certifikatdatabas (Se bilaga 4 för SP och RiSE:s 
solar keymark certifikattester) och därför blir jämförelsen med andra modeller inte lika 
trovärdig. Med solar keymark kan kunden garanterat få veta prestanda och verkliga 
driftdata. Om Solarus har tagit fram sin tekniska broschyrdata från fabrikstester kommer 
värden inte återspegla det verkliga utbytet utomhus. 
 
Från avlastningskurvan, även kallad resultatkurvan, för vartdera solfångaralternativet mättes 
en ny period med högsta energivärde från fjärrvärmen upp. Istället för 2 juli var det då 27 
januari på 1764 kWh. För att sänka effekttopparna under vintertid kan det då konstateras att 
andra energieffektiviseringslösningar än solvärme krävs. Det finns dock möjlighet ta fördel 
av de välisolerade vakuumsolfångarna vid de kallare årstiderna. Det kommer dock att krävas 
ändringar i montering och placering. 
Under vintertid då temperaturen är låg och solen befinner sig lågt över himlavalvet, bör 
vakuumrören monteras i en vinkel mot lågt stående sol. En bra vinkel bör vara omkring 60°.  
 
Vakuumrörens isolering medför att nästan all solinstrålning absorberas och ingen värme 
lämnar röret, vilket ökar effektiviteten för vintertidsdrift jämfört med andra solfångare. 
Dessvärre kan denna välisolerade effekt orsaka problem vid särskilda väderförhållanden.  
 
Då vakuumrörets yttre lager inte värms upp från insidan kommer snö och underkylt regn 
inte smälta. Solfångarna rekommenderas därför att installeras i skydd från snö och frost, 
men det är svårt att motivera de arbetstimmar som krävs för potentiellt små besparingar.  
 
Solfångare med snö, frost, vägdamm och pollen producerar ingen eller väldigt begränsat 
med värme, även om solen skiner mot dess absorberande yta. Därför anses vakuumrörens 
välisolerade egenskaper periodvis vara en nackdel. 
 
Liknande optimering kan även göras med plana solfångare om lutning ändras till 60°. Detta 
förenklas om solfångaren är monterad på en ställning där vinkel kan ändras vid behov, det 
vill säga ej i en permanent installationslösning.  
(Svesol, 2019) 
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EFFEKT- OCH ENERGIMÄTNINGAR  

Den effekttopp som skedde 2 juli är referenspunkten för vad de olika solvärmealternativen 
kan åstadkomma. Den levererade energin, för de tre lämpliga solvärmealternativen, kunde 
teoretiskt halveras om de var i bruk vid det tillfället.  
Det hade varit praktiskt att presentera den högsta momentana effekt från 2 juli med 
solvärmealternativen, men mätdata saknas för att fullfölja den uträkningen. 
 
Högsta uppskattade effektperiodvärde med solfångare ansågs vara 140 kW, detta värde är 
20% lägre än nollalternativets värde, baserat på effekter från juli månad då behovet är som 
störst. 
 
Tabell 7 visar en intressant jämförelse om hur energibehovet och medeleffekten ser ut för 
respektive årstid. 
Avlastning från solvärmesystemet, för övriga perioden som inte är sommar, är förutsägbart 
lågt på grund av att globalstrålningen är låg (se figur 9 för globalstrålningsvärden). 
 
Globalstrålningen är baserad på data från SMHI som mättes upp 2018. Vid kontakttillfälle 
med SMHI:s kundtjänst konstaterade en meteorolog att globalstrålningen för maj månad var 
ett nytt rekord för Umeå. Det är unikt att maj har ett högre globalstrålningsvärde än juli (se 
figur 9). 
 
Alla grafer är baserade på överförd energi, med data från globalstrålningen 2018 samt 
levererad effekt (momentan-effekt) för fjärrvärme. För att förenkla grafer och värden 
anpassades nya energiresultat till 12-timmarsperioder, Detta för att följa verksamhetskurvan 
för Vallabadet. 
 
Nya momentana effekter kan dock inte beräknas från dessa perioder, endast en medeleffekt 
för 12 timmar. För att mäta momentan-effekter behövs flöde och temperaturdifferens från 
fram- och returledning i undercentralen för fjärrvärmen. 
 
Från Umeå Energis data kom momentan-effekten upp till 250 kW under referenspunkten, 
vilket leder till en högre debiteringskostnad för Vallabadet. Denna spik, som inträffade 14:00 
den dagen har inte kunnat motiveras av personal på plats eller Umeås fastighetsavdelning. 
 
Det är under sommarperioden som solfångarnas verkliga potential syns. Medelvärde för 
energi och effekt skiljer sig åt med 350 kWh respektive 30 kW från samma period mellan 
nollalternativet och det teoretiska solvärmealternativet.  
Sommarperioden, grafiskt tolkat, var mellan slutet av maj till slutet av augusti för 2018 och 
är den period på året då fjärrvärmebehovet når sin topp, se figur 11. Detta grundar sig i att 
verksamheten inleder driften för utomhusbassängerna samtidigt som bassängerna inomhus 
fortsatt är i drift. Med en ökad besöksfrekvens under sommar och semestertider ökar 
tappvarmvattenbehovet. En ökad besöksmängd kommer även öka behovet av de inbyggda 
rengöringsprocesserna för bassängvattnet, vilket konsumerar en riklig mängd vatten och 
energi. Detta är ytterligare en anledning till att solvärme och hybridsystem har goda 
möjligheter att generera vinst, både i hållbarhet och pengar. 
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ELPRODUKTION FRÅN PVT-MODULER  

Elproduktionen från PVT-modulerna är dock baserade på en simpel ekvation, se ekvation 2. I 
verkligheten är det en hel vetenskap att få fram användbara mätvärden. 
 
Märkeffekten som medföljer solcellernas datablad är framtagen från så kallade STC-
förhållanden, standard test conditions. Dessa standardvillkor innebär bland annat 
solinstrålning på 1000 W/m², infallsvinkel 0 ° och solcellstemperatur på 25°C. 
 
STC-parametrarna och prestandamätningar är, som tidigare nämnt, framtagna i fabrik. En 
STC-mätning jämfört med verkliga förhållanden i utomhusmiljö ger inte bra jämförelsedata, 
speciellt inte för svensk sommar i Västerbotten.  
Molnfria dagar med hög omgivningstemperatur kan resultera i en solcellstemperatur upp 
mot 60–70°C (Ca 35–45°C över STC). En högre temperatur kommer dessvärre inte påverka 
solcellen positivt. Med en speciellt framtagen temperaturkoefficient för kiselbaserade 
solcellsmoduler (vanligaste typen på marknaden) så sjunker verkningsgraden med -0,4% per 
°C över STC. Orsaken är att ett spänningsfall uppstår vilket påverkar effekten. Om vi vänder 
på problemet kommer dock verkningsgraden öka om temperaturen understiger STC-
temperaturen. 
 
Det är inte bara temperaturen som påverkar en solcell, i tidigare stycke om dygn- och 
årsvariationer för globalstrålning samt mätutrustning förstår vi hur snabbt energiutbyten 
skiftar, och att allt inte går att mäta med säkerhet. 
 
Till exempel, i denna rapport studeras endast globalstrålning, som i tidigare stycke beskrivs 
som solinstrålning mot en horisontell yta. 
Globalstrålningen skulle behöva delas upp till 2 delar: direkt och diffus strålning. 
 
Med varierande lufttemperaturer och globalstrålning kommer solcellstemperaturen också 
variera. Därför kan det vara komplicerat att uppskatta aktuell temperatur på själva solcellen 
vid dygnets alla timmar. Verkningsgraden för systemets inbyggda elkomponenter är inte 
perfekta, främst växelriktaren med sina omvandlingsförluster. Växelriktaren ansvarar för att 
omvandla den producerade likströmsenergin till användbar växelström. 
 
Om systemets storlek omformas måste en ny uträkning för PVTstöd genomföras. 
PVT-modulerna måste stå för sammanlagt 20% av den årliga el- och värmeförbrukning som 
Vallabadet har. En simhall har många effektkrävande processer, till exempel bassängrening, 
belysning och en högpresterande ventilation. Därför måste PVT-systemet ha kapaciteten att 
avlasta sammanlagt 20% av det årliga totalvärdet. 
 
Det statliga stödet består av en bestämd budget. Om efterfrågan är stor för solcellsstöd 
under det år anläggningen planeras att installeras, finns risken att stödet inte kan betalas ut. 
Därför bör projektering ske så tidigt som möjligt på året, för att säkerställa att pengar 
fortfarande finns kvar att hämta ut. 
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ACKUMULATORTANKSDIMENSIONERING 

Något som är avgörande för ackumulatortankens storlek är det tillgängliga utrymmet för 
den. Bassängens värmebehov samt värmesystemets framlednings-och returtemperatur är 
också avgörande för valet av tankvolym. Att vattnet i tanken skiktar sig är viktigt för att 
anläggningen ska fungera optimalt. Det är densitetsskillnaden mellan varmt och kallt vatten 
som gör att varmt vatten stiger upp i tanken, och kallt vatten sjunker. Värmen kan växlas till 
och från utvändigt via en värmeväxlare, eller invändigt via solslingor.  
 
Utvändig värmeväxling ger bäst skiktning i tanken och anses generellt vara mest effektivt. 
Slingan som ackumulatorvärmen ska överföras till placeras i toppen av ackumulatortanken 
där temperaturen är som högst för att ge god uppvärmning av bassängvattnet även när 
tanken inte är fulladdad. På samma sätt tas värmen ut i toppen av tanken vid en utvändig 
växlare, dock tillförs solvärmen i botten för att solvärmen ska kunna förse systemet med 
avlastning även vid lägre effekter. 
 
En ackumulatortank, beroende på volym, kan behöva en större yta för att kunna installeras. 
Denna yta kommer bäst till användning om den är vertikal, detta då effektiviteten på 
värmelagret stiger om vattnet får skikta sig höjdmässigt. 
 
SÄSONGSBASERADE DRIFTPROBLEM 

Mellan 7:e maj och 28:e maj blir resultatkurvan negativ. Detta innebär att solvärmen skulle 
ha levererat mer effekt än aktuella behovet. Att solfångare inte kan värmeväxla sin 
absorberade värme, och därmed inte effektivt kyla ner sig, kan medföra problematiska 
situationer. Överhettning av solvärmesystem inträffar då värmelagringen är mättad och 
inkommande värme inte kan värmeväxlas från solfångaren. Solvärmesystemet hamnar i ett 
så kallat stagnationsläge. 
 
”Den värmebärare som pumpas runt i solfångarkretsen är oftast en blandning av vatten och 
glykol för att förhindra sönderfrysning undervinterhalvåret. Vidare är ofta olika ämnen 
(korrosionsinhibitorer) tillsatta till glykolen för att förhindra korrosion i systemet. Men 
glykolen och korrosionsinhibitorerna bryts ner av höga temperaturer, och denna nedbrytning 
leder tillutfällningar som kan sätta igen pumpen och filter i solfångarkretsen, samtidigt som 
frysskyddet och korrosionsskyddet försämras. Därför kan det vara nödvändigt att vätskan i 
sol-fångarkretsen byts ut efter ett antal år. Det är också en för-del att använda en glykol som 
är framtagen speciellt försolvärmesystem – de har betydligt längre livslängd än andra” 
(Formas, 2019) 
 
Solfångarna skall vara konstruerade för att klara av denna påfrestning, men slitage kommer 
ändå påverka vätskefluidens livslängd. Med välplacerade expansionskärl kan skadan 
minimeras, se bilaga 5. 
 
En åtgärd för att förhindra kokning i systemet är att koppla upp Vallabadet till framledningen 
av fjärrvärmenätet. En primäranläggning kommer att värma upp framledningen då själva 
verksamhetens behov är mättat. För alternativen som inkluderar en ackumulatortank som 
värmelager, kan ett driftschema behöva implementeras för att säkerställa driften och 
säkerheten för verksamheten. 
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Fjärrvärmenätet är högt trycksatt. Med ett högt antal komponenter i det långa rörsystemet 
kommer varje del att orsaka ett tryckfall, vilket påverkar flöde och värme. 
Primäranläggningen kan då orsaka störningar på fjärrvärmenätet om överflödig energi säljs 
tillbaka till fjärrvärmenätet. 
 
FELKÄLLOR 

Flödesdata för fjärrvärme samt differens mellan fram- och returledningstemperatur saknas 
och bör tas med i eventuella framtida studier inom området. Det har inte gått att räkna fram 
flödespremie eftersom det inte fanns några flödesmätningar tillgängliga. Därför går det inte 
heller att beräkna högsta momentaneffekt för solvärmealternativen.  
 
I beräkningarna har inte heller effekt- och värmeförluster samt verkningsgrader tagits med, 
då den informationen skulle kräva en mycket mer omfattande studie.  
 
MILJÖ OCH HÅLLBARHETSTÄNK 

PVT-alternativet hade teoretiskt sänkt energibehovet för Vallabadet med 176,6 MWh under 
2018. Om framtida mål för energibesparingar finns, är solvärme ett hållbart alternativ för 
energi- och effektreducering för verksamheten.  
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12. SLUTSATS 
 

Rapporten ger en översiktlig beskrivning av möjligheterna till solvärme som 
energieffektiviseringsmetod. Vallabadets energiförbrukning är som högst under sommaren, 
samtidigt som en solvärmelösning genererar som mest energi sommartid. Det medför att 
uppvärmning med hjälp av solvärme är ett alternativ som bör övervägas. 
 
Materialet i denna studie kan användas som underlag till en förstudie med syfte att använda 
solvärme som energieffektiviseringsmetod. 
 
När företag gör strategiska investeringar för att energieffektivisera sin verksamhet bör icke 
enbart de ekonomiska värdena beaktas. De miljövänliga aspekterna är viktiga att ha med i 
det långsiktiga hållbarhetsperspektivet.   
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Bilaga 1: SOLENERGI 
 
Mänskligheten befinner sig inom solens beboeliga zon, dvs det avstånd från solen där en 
atmosfär kan upprätthållas och organiskt liv existera. Den ursprungliga effekt som solen 
producerar är omkring 4·1026 W. Efter omkring 8 minuter, då solens strålar når jorden är 
effekten 1,7·1017 W. Denna effekt ger upphov till den så kallade solarkonstanten.  
 
Solarkonstanten approximeras till 1350 W/m² och ger den effekt per ytenhet av solens 
strålning som faller på jorden.  
 
De faktorer som reducerar det instrålande värdet från solen är vinklarna vid polerna, 
klimatzoner samt bara halva klotet tar emot all strålning åt gången.  
(Solenergi, 2019) 
 

Omkring 25 % inkommande solstrålning reflekteras bort från atmosfären, medan 20 % 
absorberas från moln. Den effekt som fortfarande är kvar, motsvarande 55 %, når jordytan. 
Vid kontakt uppskattas 5–10 % reflekteras ut igen.  
 
Detta innebär att omkring 50 % av det ursprungliga värdet absorberas vid jordytan, vilket nu 
är på 170 W/m².  
Data från SMHI visar att Hörnefors och Vallabadet befinner sig i en lämplig plats för 
solvärme, sett till soltimmar. Se figur 1 för soltimmar över Sverige under ett normalår. 
 

 
 

Figur 1.Solskenstimmar under ett normalår (SMHI, 2019) 
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På den nordliga delen av jorden, den övre ekvatorn, placeras solfångare och solceller helst i 
en riktning som pekar åt söder. Detta innebär att solfångarna kommer vara riktade mot 
solen när den står som högst på himlen, det vill säga i det mest optimala läget.  
 
Syftet är att få solinstrålningen vinkelrätt mot solfångarens yta, ljuset kommer stråla rakt 
genom glaset. Detta innebär att minimalt med ljus kommer reflekteras vilket i sin tur tillåter 
vätskemediet att transportera så mycket energi som möjligt.  
 
För att uppnå det högsta energiutbytet från solfångarna bör de vara söder-riktade, detta 
medför att största andel ljus når solfångaren då solen kommer befinna sig i det bästa 
tänkbara läget. En annan viktig aspekt är att undvika skugga, en solfångare som hamnat i 
skugga kommer ge en minimal till ingen effekt om till exempel träd eller närbelägna hus 
orsakar skuggbildning över solfångaren.  
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Bilaga 2: SOLSTRÅLNING 
 
Distansen mellan jord och sol varierar med ca 1–2 % under året och är i genomsnitt 150 
miljoner km. Vid detta avstånd kan solstrålningens effekt uppskattas vara 1370 W/ m². 
 
Jorden befinner sig i ett läge som är närmast solen i början av året och längst bort under juli 
månad. Detta är inte orsaken till så kallade årstidsvariationer, utan jordaxelns lutning, som 
roterar med en viss kurvatur. 
 
I norden är det vinterklimat då nordpolen är vänd bort från solen, som gör att solen skiner 
med en låg vinkel in på jordytan, vilket leder till att energin fördelar sig över en större yta. 
Solen står som högst vid sommartid/sommarsolståndet och som lägst vid 
vintertid/vintersolståndet. I norr sker extremerna midnattssol och polarnatt.  
 
Polarnatt/midvintermörker betyder att solen inte visar sig under hela dygnet, det vill säga 
kommer befinner sig under horisonten och därav inte synas. Under en polarnatt kommer 
inte dygnet vara under totalt mörker, ljus kommer ändå synas från solen under några 
timmars tid. 
 
Dygnsvariation 

Strålning förflyttar sig i ljusets hastighet, på 299 792 458 m/s  
(Young & Freedman, 2004) och moln med vindens hastighet på ca 100 m/s 
(SMHI, Kunskapsbanken, 2019) 
Utifrån dessa hastigheter kan solinstrålning variera mycket beroende på molnens läge. Om 
moln skuggar solen kan den direkta solstrålningen skifta från 0 – 900 W/m² på bara 
sekunder. Med potentiellt snabba förändringar i atmosfären kan dygnsvariationen variera 
kraftig beroende på skiftande väder.  
 
Årsvariation 

Årsvariation för globalstrålning och solskenstid är främst påverkade av solhöjden och hur 
mycket en dygnslängd varierar över hela året. Vid vintertid är dagarna kortare och solen står 
lägre i himlavalvet jämfört med sommartid. 
 
I nordligaste Sverige är solen under horisonten ungefär en månad (polarnatt). Samma plats 
som upplever polarnatt kommer under sommartid ha fenomenet midnattssol, dvs dagarna 
långa och solen står betydligt högre, motsats till polarnatt. Motsatserna 
polarnatt/midnattssol orsakar jämförelsevis stora variationer under den årliga mätningen. 
 
SMHI skriver att globalstrålningen är som lägst i Kiruna och vanligtvis högst i Visby då 
mätdata granskas. Orsakerna är främst solens läge, som är lägre norrut än i söder, samt 
molntätheten vanligtvis har en större utbredning i inlandet jämfört med kustnära 
mätstationer under sommarhalvåret. Då störst andel total globalstrålning sker under 
sommarhalvåret kommer molniga och regniga somrar bringa låga årsvärden samtidigt som 
soliga ger en motsats. 
 



  

 

IV 
 

En annan viktig faktor när det kommer till moln är dess täthet. Moln med heltäckande 
egenskaper över stora områden kommer blockera mer andel solstrålning än tunna moln 
över samma yta. 
 
Till skillnad från dygnsvariation kommer årsvariationen ha stabilare värde om väderdata 
sammanställs för hela året. 
 
Mätstation & utrustning 

Den aktuella mätstationen för denna rapport drivs av SMHI & kallas för Umeå-sol. 
Mätstationen ger information om det aktuella vädret samt data mätningar för att komma 
fram med längre prognoser. Den data som framställs används till områden som forskning 
och utveckling inom meteorologi, klimatologi, energiforskning och biologisk forskning. 
 
Mätinstrumentet är en kontrastgivare som har tre sensorer som ansvarar för att observera 
olika delar av himlen. 
 
Kontrastgivaren monteras med sin axel jämsides med jordaxeln. Den övre sensorns utsätts 
alltid för solinstrålning, förutsatt att solen inte är bakom moln. Resterande sensorer 
registrerar solinstrålning från sydost-nordväst samt nordost-sydvästlig riktning. Detta 
innebär att håligheterna på kontrastgivaren medför en konstant exponering för en av de 
sekundära sensorerna. Exponeringen motsvarar en tredjedel av det den primära sensorn 
upplever. 
Figur 1 visar hur de vitfärgade sensorerna är placerade. Skiner solen obehindrat kommer 
alltid en av de sekundära sensorerna befinna sig under skugga. 
 

 
Figur 1. Kontrastgivare CSD2 (SMHI, Kunskapsbanken, 2019) 
 
Kontrasten mäts och sammanställs genom att sensorerna kommunicerar mellan varandra. 
När differensen uppnår särskilda värden anses en mätbar solskenstid råda. 
 
Dess känslighet varierar dock med solens position och molnigheten. Noggrannheten hos en 
kontrastgivare är därför sämre än hos en pyrheliometer men den är bättre än för en 
heliograf. För att kontrastgivaren skall fungera kontinuerligt och hålla en godkänd standard 
bör den kalibreras med assistans av en solföljande pyrheliometer. 
(SMHI, Kunskapsbanken, 2019) 
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Bilaga 3: VVX-VARIANTER 
 
Det finns flertalet värmeväxlare (VVX) av olika modeller ute på marknaden. Oftast får 
kunden ha i åtanke vilket syfte värmeväxlaren skall ha. VVX med rörliga delar, till exempel 
roterande VVX, har vanligtvis en högre verkningsgrad än övriga modeller, men kräver mer 
servicetid. VVX för solvärmesystemet ansvarar för överföring av den energi solfångaren 
absorberat genom att överföra den till det installerade befintliga värmelager. Värmelager 
kan till exempel vara en ackumulatortank. 
 
MOTFLÖDES-VVX 

Den varmare strömmen av vätskemediet strömmar i en motsatt riktning till det kallare 
flödet. Denna typ anses vara väldigt effektiv då den på ett effektivt sätt överför mycket av 
den flödande värmeenergin från ena till den andra sidan. Detta utan att blanda fluider, vilket 
kan ha sina fördelar i många kemiska processer. 
 
En motflödes VVX används främst i byggnader för att återföra värmen i dess verksamma 
ventilationssystem. Inom ventilationskategorin kallas denna variant även för 
korsströmsvärmeväxlare. En Korsströms-VVX har en verkningsgrad på ett ungefärligt värde 
av 50–60% medan motströms-VVX uppnår högst 90%.  
 
MEDFLÖDES-VVX 

Den varma strömmen flödar parallellt med den kalla strömmen. På grund av detta parallella 
byte hinner fluiderna inte byta ut lika mycket värme som många andra modeller av VVX. En 
liknelse är att de ingående flödenas temperaturer möts upp och blandas till ett mellanvärde.  
(VKV, 2019) 
 
PLATT-VVX 

En plattvärmeväxlare tillåter värmeöverföring mellan två strömmar utan att dessa blandas 
med varandra. Genom en platt-vvx kommer vätskemediet flöda genom ett antal parallella 
platta kanalsystem. Den varma strömmen kommer överföra sin värme till den kanal där kalla 
strömmen flödar, därmed sker värmebytet 
(Nibe, 2019)  
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Bilaga 4: MÄRKNING AV SOLFÅNGARE 
 
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, utför kvalitetsmätningar på solfångare genom en 
EU-etablerad standard kallad Solar keymark.  
 
Solar Keymark-certifieringen skapades för att redovisa och testa tillverkarens tekniska data 
de utlovar med sin produkt. Målet är att på ett opartiskt sätt få solfångarnas egenskaper 
testade och redovisade. Med en EU-standard som förklarar hållbarhet och tekniskt testade 
data kan den internationella handeln underlättas. 
 
Testerna som utförs kan variera beroende på solfångarmodell -och konstruktionsunderlag.  
 

• Granskning av ritningsunderlag och materialspecifikationer  

• Granskning av installations- och skötselanvisningar  

• Provtryckning (1,5 x högsta arbetstryck) 

• Stagnations- och termiskt chockprov (Stagnationstemperatur motsvarar högsta 

temperatur som får uppnås då solfångaren ej är i drift, det vill säga då vätskemedium 

inte cirkulerar. Chockprov innebär att solfångaren sköljs över av kallt vatten samt 

kallt vatten cirkulerar genom systemet. Chockprovet genomförs 2 gånger) 

• Hållbarhet mot vind- och snölast  

• Täthet mot regn  

• Tryckfall som funktion av flöde  

• Bestämning av termiska prestanda  

• Beräkning av årsutbyten vid 25, 50 och 75 °C (Årsutbytet för solfångare beräknad för 

fyra olika platser, Aten (GR), Davos (CH), Würzburg (DE) och Stockholm (SE)) 

 
Utöver dessa punkter får utvalda solfångare genomgå en utomhusexponering under en 
tidsperiod på 2–3 månader. Under och efter denna testperiod får inga förändringar ha skett 
på den utvalda solfångarens komponenter.  
 
Värmeutbyte som anges för Sverige är baserad på söderriktad yta med 45° lutning & 
globalstrålningsdata för ett medelår i Stockholmsregionen. 
(SP, 2019) 
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Bilaga 5: SOLFÅNGARSYSTEMET 
 
Den värmebärare som anses vara standard idag är vatten och glykol, som agerar frostskydd 
under vintertid. Tidigare användes olja men har på senare tids fasats ut. Värmebärarens 
främsta uppgift är att transportera solfångarens absorberade värme, samtidigt som 
absorbatorn kyls ned.  
 
Tre krav som ställs på det aktiva vätskemediet i solfångarsystemet: 
 

1. Kokpunkt ska överstiga stagnationstemperaturen, den temperatur då värmeläckaget 

är lika stort som instrålningen. 

2. Inte frysa vid -30°C eller den önskade temperatur som glykolblandningen skall klara 

av. 

3. Att värmebärarens egenskaper och kemiska sammansättning förblir oförändrad vid 

påfrestande drifttemperaturer.  

 
EXPANSIONSKÄRL SOM SÄKERHETSÅTGÄRD 

Solsystemet är en sluten krets, därför behövs ett expansionskärl för att klara av de 
volymändringar som uppstår vid temperaturförändring. 
Tre krav som ställs på expansionskärlet: 
 

1. Hålla vätskemediets kokpunkt så pass hög att värmebäraren inte börjar koka. 

2. Avskilja gaser som uppstår under drift. 

3. Anpassa systemet till de volymändringar värmebäraren genomgår under drift. 

 
PUMP FÖR CIRKULATION 

För att bibehålla en god drift och cirkulation i solvärmesystemet krävs en pump alternativt 
flertalet pumpar. De krav som ställs på alla aktiva cirkulationspumpar är följande: 
 
7. Bibehålla cirkulation av värmebärare i solvärmesystemet. 

8. Klara av påfyllning av nytt vätskemedium samt avtappning av gammal vätska. 

9. Motverka självcirkulation i systemet. 

10. Filtrering av vätskemedium. 

11. Övervaka drift. 
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REGLERCENTRAL FÖR STYRNING 

Reglercentralen styr och reglerar solvärmesystemets drift. Genom reglercentralen, 
kontrollerar pumpdrift och mäter upp då solfångaren uppnått den punkt den kan tillföra sin 
absorberade energi. Då solfångarens verksamma yta värmts upp till en högre temperatur än 
fluiden i värmelagret så kommer pumpen att aktiveras vilket leder till att cirkulation inleds.  
 
Reglerutrustning i form av mätinstrument finns strategiskt placerade i olika delar av 
systemet. Till exempel flödesmätare för pumpar och temperaturmätare i de varmaste 
delarna, nära de verksamma värmeväxlarna. 
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Bilaga 6: SAMBAND MELLAN VÄRMEUTBYTE OCH VERKNINGSGRAD 
 
Är temperaturskillnaden mellan solfångarens aperturyta och omgivande luft låg kommer 
solfångarnas värmeförluster minska, och utbytet öka. 
 
Vid en teoretisk optimering av solfångarens verkningsgrad borde absorbering av 
globalstrålningen hållas vid maximal kapacitet, samtidigt som förluster i form av värme 
minimeras. Åtgärder för att minska värmeförluster är främst att investera i mer isolering på 
solfångarens undre del av konstruktionen.  Genom att ha antireflexbehandlat glas kommer 
en mindre mängd globalstrålning reflekteras från aperturytan, vilket leder till färre förluster 
& högre effektivitet (Energihjulet, 2019). 
 
En Solfångares verkningsgrad påverkas av faktorer som arbetstemperatur i förhållande till 
temperatur på omgivande luft, samt modell på solfångare. 
 
Övertemperatur innebär skillnad i solfångarens arbetstemperatur jämfört med dess 
omgivande temperatur. Till exempel, arbetstemperaturen för en solfångare går upp till 75°C. 
När det är 25°C utomhus, kommer alltså övertemperaturen vara 50°C.  
 
Se figur 1 för teoretiskt samband mellan verkningsgrad och omgivande temperaturskillnad.  
 

 
Figur 1. verkningsgrad i förhållande till omgivningstemperatur för solfångare 

Kurvorna avser tre olika solfångartyper, Vakuumrör, plan och poolsolfångare (Oglasad). En 
ökad temperaturskillnad kommer sänka verkningsgraden, främst för de enklare solfångare 
vars användningsområde främst är utomhusbassänger. Plana solfångare presterar i ett linjärt 
förhållande samtidigt som vakuumrör klarar av att bibehålla den högsta verkningsgraden 
samtidigt som temperaturskillnaden stiger.  



  

 

X 
 

 

Bilaga 7: RITNINGAR OCH FOTON FÖRESTÄLLANDE 

VALLABADET 
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Figur 1. Vy över utomhusverksamheten Mars månad 2019 
 

 
Figur 2. Vy över östra platån 

 

 
Figur 3. Vy över skjul, sett från östra platån 
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Figur 4. Vy över sydsida (baksida av utomhusverksamheten) 

 

 
Figur 5. Vy över sydsida, nedre platån innan högsta punkt på huskroppen 
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Figur 6. Undervisningsbassängen inomhus 

 

 
Figur 7. Undercentral bild 1 

 

 
Figur 8. Undercentral bild 2 
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Bilaga 8: FÖRSTORADE MÄTSERIER  

(PVT, VAKUUM- OCH PLANSOLFÅNGARE) 
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