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Sammanfattning 

Denna rapport behandlar huruvida en investering i solvärme till Östersunds Rehabcentrum är 

ett lönsamt alternativ för uppvärmning av deras terapibad. Östersunds Rehabcentrum ägs av 

Jämtlands läns landsting och fastigheten är belägen på Solliden i Östersund. Solvärmen skulle 

vara ett komplement till den fjärrvärme som förser bassängen med energi i dagsläget. Detta 

visade sig inte vara fallet vid närmare efterforskningar av bassängen och dess energisystem. 

Bassängen värms av en radiatorkrets som mycket riktigt tar sin värme från en 

fjärrvärmeundercentral. Det är dock utetemperaturen som styr temperaturen i denna krets, 

om utetemperaturen stiger riskerar temperaturen i kretsen bli för låg för att klara av att värma 

bassängen. När detta sker går istället en elpatron med 15 kW effekt igång och värmer 

bassängvattnet. Studier av styrsignalen till elpatronen från 2011 visar att denna var i drift mer 

eller mindre konstant från mitten av april fram till i början av oktober. Beräkningar visar att 

elvärmen står för 72 % av årskostnaden för uppvärmning av bassängen, men den värmer 

bassängen halva dess drifttid. Med utgångspunkt i detta, och beställarens önskemål, 

undersöktes lönsamheten i att först koppla in bassängen mot värmeprimär samt att därefter 

investera i solfångare. Solvärmen ersätter då enbart fjärrvärme. Dessutom undersöktes, i 

jämförelsesyfte, lönsamheten i att installera solfångare med inkoppling enligt aktuella 

förutsättningar, så solvärmen ersätter elvärme samt fjärrvärme. 

Problem med övertemperaturer i systemet och att det inte finns avsättning för energin från 

solfångarna kan uppstå om anläggningen är för stor. Därför dimensionerades solfångarytan för 

att kunna täcka bassängens energibehov under optimala förhållanden, med en 

arbetstemperatur i solfångarna om 50°C. Fyra olika solfångare jämförs i denna rapport, två 

plana solfångare och två vakuumsolfångare.  

Beräkningar för återbetalningstider och nuvärde görs för att undersöka lönsamheten i de olika 

investeringsalternativen. Solfångarnas tekniska livslängd antas till 40 år och energiprisökningen 

för fjärrvärme respektive el antas till 3 samt 4 %. Kalkylräntan i beräkningarna är 4 %. 

Beräkningarna görs utan hänsyn till investeringsbidrag. Det kan vara möjligt att erhålla 

investeringsbidrag från Naturvårdverkets energieffektiviseringsfond. Den investering som 

möjligen kan beviljas bidrag är en investering i inkoppling mot värmeprimär samt därefter 

solfångare, så att elvärmen säkert elimineras.  

Resultaten av kalkylerna visar att den mest fördelaktiga investeringen är att koppla in 

bassängen mot värmeprimär. Återbetalningstiden för denna åtgärd blir enbart 1 år och den 

årliga driftskostnaden för bassängen mer än halveras. Vinsten efter 40 år uppgår till 1,6 

miljoner kr. Investering i solvärme som ersätter fjärrvärme blir inte lönsamt under kalkyltiden. 

Om den befintliga inkopplingen av bassängen mot radiatorkretsen behålls blir alla solfångare 

lönsamma under kalkyltiden. Mest lönsam i detta fall är vakuumsolfångaren 24 – ST som får en 

återbetalningstid på 16 år samt en vinst om cirka 1,3 miljoner kr under kalkyltiden.  

 

  



Abstract 

This report treats whether it is viable to invest in solar heating to heat the therapy pool at 

Östersunds Rehabcentrum.  The rehab center is owned by the county council of Jämtland and 

is located on Solliden in Östersund city. The solar heating where supposed to be a complement 

to the district heating that was heating the pool in the current situation. Later, it however 

showed that this was not the case. The pool is currently being heated by a radiator circuit that 

is being heated by the district heating. The temperature in this circuit is however controlled by 

the outside temperature. If the outside temperature is increased sufficiently, there is no need 

to heat the building with the radiators. What happens then is that the temperature in the 

circuit might fall so it no longer can heat the pool. When this happens, an electric heater of 15 

kW kicks in to heat the pool instead. Studies of the control signal to this electrical heater show 

that it heats the pool approximately from the middle of April until the beginning of October. 

Calculations show that the electrical heating stands for 72 % of the annual cost to heat the 

pool, even though it heats the pool during half of its running time.  

Because of this, three options for investment where calculated based on the wishes of the 

client. One option is to connect the pool directly to the heat source, which is district heating, 

to eliminate the electric heating. The second option is to install solar heating after the pool has 

been connected directly to the heat source. The third option is to keep the current connection 

of the pool and only install solar heating. The last option is investigated to compare the 

viability in solar heating depending on current heat source. The solar heating systems have 

been dimensioned to cover the pools energy demand during optimum conditions, with a 

working temperature in the solar collectors of 50°C. This is to avoid problems with not having 

use of the energy from the solar collectors during optimum conditions. Four different solar 

collectors are compared, two flat plated and two collectors with vacuum pipes.  

To determine the viability of the investments their pay-back time and present value have been 

calculated. The life-span of the solar collectors is approximated to 40 years and the cost of 

capital is 4 %. The annual increase in energy cost for electricity and district heating is 

calculated to 4 and 3 %, respectively. There is a possibility to receive financial support for some 

investments, this has however not been taken into account in the calculations.  

The results show that the most viable investment is to connect the pool directly to the district 

heating. The pay-back time is only one year and the annual cost for heating the pool becomes 

less than half of what it is today. The profit after 40 years becomes 1,6 million kr. Investing in 

solar heating that replaces the district heating proves not viable during the 40 years period. If 

the connection to the radiator circuit is retained, all of the solar collectors become viable. 

Most viable in this case is the solar collector 24-ST, with a pay-back time of 16 years and a 

profit of 1,3 million kr during the calculation time.   
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1 Inledning 

Energin från solen är essentiell för allt levande på jorden. Solen driver de livgivande 

processerna som gör vår jord beboelig. Solenergin tas tillvara i växternas fotosyntes, vilket 

förutom att ge oss mat, ger oss syre som biprodukt. Solen driver havsströmmar och vindar som 

styr vårt klimat. Solen ger oss också regn och driver vattnets kretslopp genom att förånga 

vatten från sjöar och hav. I grund och botten är det alltså inte bara solfångare och solceller 

som ger oss energi från solen. Även vindkraftverk och vattenkraftverk utnyttjar solens energi, 

om än i en mer indirekt form.   

1.1 Bakgrund 

På Solliden i Östersund är Östersunds Rehabcentrum beläget, denna anläggning ägs och drivs 

av Jämtlands läns landsting. I anläggningen finns ett terapibad som används flitigt i 

verksamheten. Badet är varmare än en vanlig inomhuspool, temperaturen mäter ungefär 33°C. 

Tyvärr finns ingen separat energimätare för bassängen så det finns inte uppgifter på hur 

mycket energi som tillförs bassängen. Nyligen skaffades ett nytt överdrag till bassängen i syfte 

att spara energi.  

Då bassängen är så pass varm går det åt en hel del köpt energi för att ha den i drift. 

Landstinget gör kontinuerligt åtgärder i sina fastigheter och verksamheter för att reducera 

driftskostnaderna. Minskad energianvändning och minskad andel köpt energi till lokaler och 

verksamheter är exempel på sådana åtgärder.  

Bassängen på Östersunds Rehabcentrum brukas året om, utom vanligtvis tre veckor per år när 

verksamheten på rehabcentret är reducerad. Bassängen töms dock inte under denna tid i 

vanliga fall, den täcks över och får stå helt enkelt. För att minska andelen köpt energi till 

bassängen framstår därför solvärme som ett bra alternativ under sommaren, och även som 

tillskott soliga vår- och höstdagar.  

Genom SWECO Systems i Östersund och mina handledare, Jens Köpsén och Lars Dahlberg, har 

jag fått i uppdrag att undersöka lönsamheten i att installera solvärme för att värma bassängen. 

Beställare från landstinget är Stefan Östlund. Projektet är mitt examensarbete om 15 

högskolepoäng och den sista delen i min utbildning till högskoleingenjör i energiteknik.    

1.2 Syfte 

Projektets syfte är att ge ett beslutsunderlag för att utvärdera möjligheterna med att installera 

solvärme för att värma bassängen på Östersunds Rehabcentrum. Det övergripande syftet för 

Jämtlands läns landsting är att minska sina kostnader för värme till bassängen genom att låta 

undersöka möjligheterna i att värma bassängen med solvärme.  

1.3 Mål 

Målet med mitt arbete är att utreda olika solfångaralternativ och systemlösningar för en 

eventuell solvärmeanläggning, för att ta reda på vilket det mest fördelaktiga alternativet är.  
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1.4 Projektbeskrivning 

För att undersöka lönsamheten i ett solvärmesystem måste först förutsättningarna på platsen 

utredas. I detta ingår att bestämma hur den aktuella takytan är vinklad relativt söder och om 

det finns risk att solfångarna skuggas beroende på placering. Dessutom måste bassängens 

värmebehov beräknas för att solvärmeanläggningen ska kunna dimensioneras för rätt last.  

Solfångare jämförs för att ta reda på hur stor area av solfångare av olika typ som ger lagom 

med energi och effekt baserat på resultaten av beräkningarna för bassängens energibehov. En 

viktig sak att beakta i detta skede är huruvida takets konstruktion håller för den extra vikt 

solfångarna bidrar med. För detta arbete kommer en konsult inom byggkonstruktion på Sweco 

att utnyttjas. För att hitta lämpliga solfångare undersöks om det finns någon kvalitetsmärkning 

eller certifiering för solfångare. Detta görs för att säkra att de valda solfångarna fungerar som 

de ska och håller för normalt slitage.  

När ett par eller fler alternativ på typ av solfångare och solfångaryta valts kan en systemlösning 

för solfångaranläggningen göras. Ska systemet ha ackumulatortank eller inte? Vilken 

värmebärare ska cirkulera i solfångarkretsen? Hur stor behöver ackumulatortanken vara? Hur 

ska solvärmen integreras med fjärrvärmen för att garantera en varm bassäng och minimera 

mängden köpt värme? Mängden rör, kostnad för installation och dimensionering av 

cirkulationspumpar bör också beaktas. I detta skede är det också viktigt att ta hänsyn till att 

landstinget får betala en avgift om avkylningen i fjärrvärmecentralen blir för låg. Det vill säga 

att fjärrvärmecentralen har ett högt flöde men dålig avkylning av fjärrvärmevattnet i 

värmeväxlaren. Avgiften, flöde kontra avkylning, kallas Q/W-avgift.  

När de tekniska delarna är genomförda ska de ekonomiska förutsättningarna undersökas. 

Kostnader för de aktuella alternativen av solfångare och solfångarsystem uppskattas för att ta 

reda på hur stora investeringskostnaderna för alternativen blir. Detta är däremot inte vad som 

är avgörande i valet av anläggning. Det viktiga är hur mycket energi solfångarna kan leverera 

per år och hur mycket pengar som kan sparas då denna energi inte måste köpas. Med denna 

information kan återbetalningstid och nuvärde för solfångarna beräknas. Genom att beräkna 

investeringarnas nuvärde med hänsyn till årlig energiprisökning fås en god inblick i de 

ekonomiska möjligheterna med en investering i solfångare.  
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2 Teori  

I följande avsnitt beskrivs kortfattat hur solvärme fungerar. Olika typer av solfångare beskrivs 

och hur solfångarna bör placeras tas upp.   

2.1 Solvärmesystem 

Här i Sverige är det vanligt att ha en trycksatt solkrets som är kopplad till en ackumulatortank 

eller varmvattenberedare. I solvärmesystemet cirkulerar en fryssäkrad värmebärare. Systemet 

regleras vanligen via en reglercentral som startar systemets cirkulationspump då 

temperaturen i solfångarna är varmare än den i värmelagret. Det finns också så kallad 

dränerande solvärmeteknik, då är fördelen att man kan använda vanligt vatten som 

värmebärare [1]. Att mediet i kretsen måste vara fryskyddat, eller måste dräneras, beror på 

vårt kalla klimat här i norr. Om dessa åtgärder inte skulle göras skulle fryssprängning med all 

säkerhet ske i solfångarnas rörsystem när det blir minusgrader ute. Detta kan helt förstöra 

solfångarna och kan därmed innebära att nyttan av en investering i solfångare går förlorad. En 

bra konstruerad solfångare som underhållits på korrekt sätt (enligt instruktioner) kan mycket 

väl få en livslängd om 30 till 40 år.  

Det finns direkta - och indirekta solvärmesystem. I ett direkt system sker ingen värmeväxling 

från ett medium till ett annat. Exempel på sådana är luftsolfångare som värmer 

ventilationsluften direkt eller poolsolfångare som har bassängvattnet som direkt värmebärare i 

systemet [1]. Ett indirekt system är som det ovan beskrivna, där det cirkulerande mediet är 

frostskyddat, då krävs värmeväxling mot värmelagret.  

2.1.1 Dränerande system 

Dränerande system innebär att systemet töms på vätska när solfångarna inte är i drift. Risken 

för frysning är stor om systemet inte töms helt och hållet. Installation av dränerande system 

måste därför ske noggrant och med eftertanke. De måste monteras så att solfångarna får en 

gemensam lägsta punkt så systemet töms på vätska när cirkulationspumpen stannar. Vätska i 

systemet dräneras ned i ett separat kärl. Fördelen med ett system av denna typ är att vanligt 

vatten kan användas i solvärmekretsen. Vanligt vatten är billigt och miljövänligt. Används 

vatten är det också viktigt att dräneringskärlet placeras frostfritt [1].  

2.1.2 Glykolsystem 

Glykolblandat vatten är den vanligaste typen av värmebärare i solfångarsystem i Sverige. För 

att höja vätskans kokpunkt kan solvärmesystemet trycksättas, vid 6 bars tryck är kokpunkten 

cirka 160°C. Glykolvatten kan skada kopparören inifrån. Därför måste vätskans aggressivitet 

mot rör och komponenter kontrolleras regelbundet, ungefär vart 3-5 år, genom att prover 

skickas på analys till laboratorium. Visar sig vätskan vara aggressiv kan inhibitatorer tillsättas 

för att neutralisera den. Det är också av största vikt att kontrollera vätskans fryspunkt inför 

varje vinter, så att inte systemet fryser sönder. Vätskan kan också skikta sig om den utsätts för 

temperaturchocker, till exempel att den kokar. Det är viktigt att beakta risken för kokning. 

Därför ska en spilledning dras från solvärmesystemets säkerhetsventil till ett uppsamlingskärl. 

Då vätskan är miljöfarlig får den inte komma ut i avloppet [1].  
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2.2 Typer av solfångare 

Det finns olika typer av solfångare, vanligast är plana solfångare. Det finns även till exempel 

vakuumsolfångare och poolsolfångare.   

2.2.1 Plana solfångare 

En plan solfångare består av en svart absorbatorplatta täckt av en eller flera transparenta 

lager, vanligen glas. Absorbatorn består i de flesta fall av koppar och/eller aluminium. Dess yta 

bör bestå av ett så kallat selektivt skikt som har maximal absorptionsförmåga. Ytan har små 

reflektionsförluster vilket innebär att den återstrålar väldigt lite värme [1]. På 

absorbatorplattans undersida sitter rör fastsvetsade där mediet som solfångarna värmer 

cirkulerar. Figur 1 nedan ger en god överblick om hur en plan solfångare är konstruerad. 

Solfångarens botten och sidor är välisolerade för att minska värmeförlusterna mot 

omgivningen. Glaset som täcker solfångaren minskar konvektionsförlusterna från solfångaren. 

Det minskar också strålningsförlusterna genom sin växthuseffekt. Den innebär att kortvågigt 

solljus enkelt tar sig genom glaset men att långvågig värmestrålning inte släpps ut lika lätt igen. 

Fler glaslager på solfångaren ger mindre värmeförluster men innebär också att mindre solljus 

når fram till absorbatorplattan och mediet i solfångarkretsen.  En viss del av solljuset 

reflekteras när solstrålarna bryts mot glasytan. Dessutom innebär mer material en högre 

investeringskostnad. Har man inte behov av mycket hög temperatur i sin solvärmekrets eller 

att man vill minska värmeförlusterna vid lägre utomhustemperaturer räcker det oftast med ett 

glaslager [3]. Om antireflexbehandlat glas används, så kallat AR-glas, kan solfångarnas 

prestanda öka med drygt 10 % [1].  

För information om solfångarnas tekniska livslängd kontaktades Martin Persson på SP, Sveriges 

Tekniska Forskningsinstitut, som bland annat testar och certifierar solfångare. Enligt honom 

har plana solfångare en livslängd på mellan 30-50 år [4].  

  

Figur 1.  Typisk plan solfångare i genomskärning [2]. 



5 
 

2.2.2 Vakuumsolfångare 

Vakuumsolfångare består av en rad glastuber. Glastuberna är dubblelväggiga med vakuum 

mellan sig för att isolera. Värmen i vakuumrören tas tillvara på två sätt. I u-rörsvarianten är ett 

medium (vanligtvis glykolblandat vatten) i direktkontakt med absorbatorn. Mediet cirkulerar 

fram och åter i ett u-format rör inuti varje vakuumrör och tar upp värme därifrån. Det 

cirkuleras sedan till värmelagret där den avger sin värme [1].  

Det andra alternativet är ett system med så kallad heat-pipe, hur det kan se ut ses i figur 2 

nedan. Solvärmen förångar ett medium i vakuumröret, ångan stiger i röret och kondenserar 

sedan på en värmeväxlare i rörets topp. Den kondenserade vätskan rinner sedan tillbaka ned i 

röret igen [5]. Tekniken med heat-pipe kan alltså endast användas då rören lutar, annars 

fungerar inte systemet. Vakuumet i rören gör att solfångarna påverkas mindre av 

omgivningens temperatur och av vindlasten på solfångarna och de får därmed mindre 

värmeförluster. Detta gör att vakuumsolfångare kan behålla sin verkningsgrad under 

förhållanden som är mindre gynnsamma, till exempel vintertid [1]. 

 

 

Enligt Martin Persson på Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har en vakuumrörsolfångare en 

teknisk livslängd på ungefär 20 år. Det är svårt att säga säkert då tekniken började användas på 

åttiotalet och materialen som används har utvecklats sedan dess. Något de observerat i sina 

studier av vakuumrörsolfångare är dock att rörens verkningsgrad försämras efter cirka 20 år. 

Dock går det alldeles utmärkt att byta ut alla vakuumrören i solfångarna efter 20 år och ha 

Figur 2. Schematisk bild av ett vakuumrör med heat-pipe [6]. 
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anläggningen i drift i 20 år till då resterande material i solfångarna inte tappar sin prestanda 

och funktion [4].  

2.2.3 Poolsolfångare 

Så kallade poolsolfångare har en mycket enkel konstruktion och är lämpliga för att värma upp 

bassänger med normal badtemperatur. De består av gummislangar eller slangar av någon UV-

tålig plast som placeras på till exempel ett tak i närheten av bassängen. Vanligast är att 

bassängvattnet cirkulerar direkt genom slangarna med hjälp av bassängens cirkulationspump, 

det är alltså ett direkt system utan värmeväxling. Slangarna är i regel oisolerade, men då de är 

utformade för att arbeta vid låga temperaturer kring cirka 19-25°C är det inget större problem 

eftersom förlusterna till omgivande luft en vanlig sommardag inte blir så stora. Detta är ett 

mycket enkelt system med låg investeringskostnad som förlänger badsäsongen [1]. Om det 

behövs högre temperaturer från solfångaren än cirka 25 °C, är poolsolfångare inte ett lämpligt 

alternativ eftersom värmeförlusterna blir för stora.   

2.3 Märkningar av solfångare 

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, har utformat ett märkningssystem för solfångare. 

Märkningen kallas P-märkning och för att en produkt ska bli P-märkt måste den klara ett antal 

tester. Testerna varierar lite beroende på solfångarmodell - och konstruktion. Vanligtvis 

granskas solfångarens ritningsunderlag, materialspecifikationer och installations- och 

skötselanvisningar. Solfångaren provtrycks och utsätts för stagnations- och termiskt chockprov. 

Den skall klara 1,5 gånger solfångarens högsta arbetstryck. Stagnationstemperaturen är den 

högsta temperatur som uppnås i solfångaren när vätskan i den inte cirkulerar. När 

stagnationstemperaturen nåtts görs två chockprov där solfångaren duschas utvändigt med 

kallt vatten och kallt vatten spolas genom dess cirkulationssystem, båda chockproven görs två 

gånger [7].  

Vidare testas också solfångarnas hållbarhet mot vind- och snölast, täthet mot regn, dess 

tryckfall som funktion av flöde, termiska prestanda samt materialprovningar av dess 

komponenter. Dessutom beräknas årsutbytet från solfångaren vid 25°C, 50 °C och 75 °C 

arbetstemperatur i solfångaren. Arbetstemperaturen är medeltemperaturen av 

inloppstemperatur och utloppstemperatur från solfångaren. Årsutbytet beräknas för ett 

syntetiskt klimat för Stockholm, med solfångarna riktade mot söder och vinklade i 45° relativt 

horisontalen. Med syntetiskt klimat menas ett ”medelår” över flera års insamlad klimatdata, 

detta för att ge en god bild över vad solfångaren skulle kunna leverera ett normalår. 

Beräkningarna görs dels för solfångarens modularea samt dess referensarea.  

Det är viktigt att tänka på hur en solfångares area definieras. En solfångares modularea kallas 

också byggarea och är hela den area som den fysiskt tar upp. En plan solfångares referensarea 

eller apparaturarea är dess glastäckta yta, det vill säga den yta som solen kan lysa in på. För en 

vakuumrörsolfångare utan reflektor beräknas apparaturarean som rördiameter multiplicerat 

med rörlängd, multiplicerat med antalet rör. För en vakuumrörsolfångare med reflektor 

beräknas apparaturarean som den reflekterande ytans area. Apparaturarean ger alltså 

information om hur effektiv en solfångares absorbatoryta är [8]. 
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Sista steget i kontrollen av solfångaren är en utomhusexponering under 2-3 månader. Vid 

utvärderingen efter exponeringen får inga avgörande material- eller komponentförändringar 

ha skett i solfångaren [7]. P-märkningen innebär en trygghet för köparen att produkten 

uppfyller de angivna kraven om funktion och hållbarhet. Då årsutbyten från solfångarna som 

testas beräknas med samma klimatdata förenklar detta jämförelser mellan solfångare. 

Produkter med P-märkning kontrolleras fortlöpande vid tillverkningen genom stickprov som 

genomförs av SP [7]. En P-märkt solfångare kan förväntas klara de påfrestningar som 

solfångare utsätts för i minst 20 år [1]. 

För närvarande sker en övergång mot en annan märkning, Solar Keymark. Denna märkning 

gäller för den Europeiska marknaden och är framtagen för att underlätta handel med och 

utveckling av solfångare genom att kontrollera dem på samma sätt. Certifieringen har samma 

innehåll som P-märkningen, men den skiljer sig i några avseenden [7].   

2.4 Systemutformning 

2.4.1 Att tänka på vid placering 

Här på det norra halvklotet ska solfångarna placeras riktade söderut, mot ekvatorn. Därmed 

säkerställs att solfångarna är placerade mot solen när den står som högst på himlen och kan ge 

mest värme till systemet. Om solfångarna ska användas året runt bör de vinklas upp lika 

många grader som latituden för den plats de placeras på. I detta fall, då Östersund ligger på 

63° nordlig latitud ska solfångarna i så fall monteras i 63° vinkel relativt marken.  

Ska solfångarna till största del brukas under sommaren bör de på motsvarande sätt monteras i 

10-15° mindre vinkel än platsens latitud, i detta fall mellan 48-53° relativt marken. Detta beror 

på att solen står högre under sommarhalvåret och att solens strålar helts ska infalla vinkelrätt 

mot solfångaren [3]. Då går nämligen ljuset rakt genom glaset, utan att delar av det reflekteras 

och mediet i solfångaren kan tillgodogöra sig energin till fullo. Detta innebär i sin tur att 

oglasade solfångare inte är lika känsliga för ljusets infallsvinkel.  

För bästa utbyte från solfångarna ska de placeras riktade mot söder, då träffas de av mest ljus 

eftersom solen står som högst på himlen när den är i söder. Det viktigaste vad det gäller 

placeringen av solfångarna är ändå att de under inga omständigheter ska placeras i skugga, 

eller där delar av solfångarna är skuggade under vissa delar av dagen. En skuggad solfångare 

ger ingen eller mycket lite effekt.  

2.4.2 Värmeutbyte och Verkningsgrad 

En lägre arbetstemperatur i solfångarna ger möjlighet till fler driftstimmar. En liten 

temperaturskillnad mellan solfångarna och utomhusluften gör dessutom att värmeförlusterna 

från solfångarna blir mindre, vilket ger högre verkningsgrad. För att maximera verkningsgraden 

och värmeutbytet från solfångarna måste värmeförlusterna minimeras och andelen 

solinstrålning som absorberas av värmebäraren i solfångarna maximeras. Det är enkelt att 

minimera värmeförlusterna från en solfångares undersida, det är bara att isolera mer. 

Antireflexbehandlat glas ger mer solinstrålning och motverkar också transmissionsförlusterna 

genom glaset [1].  
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Solfångarnas verkningsgrad beror av dess arbetstemperatur relativt omgivningens temperatur 

och vilken typ av solfångare det handlar om. I figur 3 nedan visas hur verkningsgraden hos 

plana -, vakuum- och poolsolfångare påverkas av övertemperaturen i solfångaren.  Med 

övertemperaturen menas hur mycket högre solfångarens arbetstemperatur är relativt 

omgivningstemperaturen. Om arbetstemperaturen i en plan solfångare är 50°C vid en 

utomhustemperatur om 15°C är alltså övertemperaturen i solfångaren 35°C. Detta ger i figur 3 

en verkningsgrad om cirka 67 % för plana – och vakuumsolfångare medan poolsolfångarnas 

verkningsgrad är cirka 20 % . Här ses också att vid optimala förhållanden med varm 

omgivningstemperatur, har de plana solfångarna högre verkningsgrad.  

Det värmeutbyte som ges i Sveriges Tekniska Forskningsinstituts listor över P-märkta 

solfångare gäller för en söderriktad yta i 45° lutning med solinstrålning för ett medelår i 

Stockholm. I verkligheten kan utbytet bli sämre eller bättre, helt beroende på 

förutsättningarna på platsen och i systemet. Något som kan påverka verkningsgraden och 

därmed värmeutbytet i systemet är isoleringen runt rörledningen och ackumulatortanken [1]. 

Är denna dålig kan det ge upphov till stora värmeförluster.  

Med täckningsgrad menas andelen upptagen solenergi av det totala energibehovet. 

Oberoende av hur mycket solvärme som installeras på ett villatak så klarar systemet aldrig av 

att uppfylla värmebehovet vintertid i Sverige [1]. Dagarna är helt enkelt för korta och instrålad 

solenergi för liten för att kunna täcka behovet dygnet runt under vintern. 

  

Figur 3. Olika solfångartypers verkningsgrad beroende av övertemperaturen i solfångaren, övertemperaturen 
anges i °C [9]. 
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2.4.3 Energilagring 

För solvärmesystem är det nödvändigt med temperaturutjämningslager för att spara värmen 

från produktionstillfället till det tillfälle när den utnyttjas. Aktuellt för detta system är ett 

dygnslager. Den vanligaste formen för dygnslagring är en ackumulatortank fylld med vatten 

som värmen värmeväxlas över till. Idag är vatten som lagringsmedium överlägset i fråga om 

funktionalitet och kostnadseffektivitet [1].  

Solvärme behöver inga större lagringsvolymer. Är tanken för stor finns risk att det tar för lång 

tid för solfångarna att hinna få upp temperaturen i den. Behövs det större lagringsvolymer är 

det bättre att ha flera mindre tankar som seriekopplas. Något som är avgörande för 

tankens/tankarnas storlek är det tillgängliga utrymmet för den. Bassängens värmebehov samt 

värmesystemets framlednings- och returtemperatur är också avgörande för valet av tankvolym 

[1].  

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. En stående tank underlättar temperaturskiktningen, ju högre tank 

desto större temperaturspridning är möjlig.  

Värmen kan växlas till och från utvändigt i en plattvärmeväxlare eller invändigt via solslingor i 

tanken. Utvändig värmeväxling ger bäst skiktning i tanken och anses generellt vara mest 

effektivt. Om värmeväxling sker med solslinga ska den placeras i botten av tanken så även 

lägre temperaturhöjningar i solfångarna kan tillgodogöras. Det är också viktigt för solfångarnas 

verkningsgrad, då det innebär mindre värmeförluster till omgivningen om temperaturen i 

solfångarna hålls nere. 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 [1].  

På samma sätt tas värmen ut i toppen av tanken vid en utvändig växlare, dock tillförs också 

värmen i toppen av tanken för att även små värmetillskott ska kunna tillgodogöras i systemet. 

Nedan i figur 4 visas ett förslag på hur en inkoppling med utvändig växling skulle kunna se ut. 
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2.4.4 Reglerutrustning 

Ett solvärmesystem styrs vanligen via en reglercentral som startar cirkulationen i systemet när 

solfångarnas temperatur är högre än ackumulatortankens temperatur. Detta för att säkerställa 

att ackumulatortanken inte värmer upp solfångarna. Normal startdifferens är 5°C i 

temperaturskillnad mellan mediet i solfångarna och vattnet i ackumulatortanken, och en 

normal stoppdifferens är 2°C [1]. Det innebär att cirkulationspumparna i solfångarkretsen 

startar om mediet i solfångarkretsen är 5°C varmare än vattnet i ackumulatortanken och 

stoppar cirkulationspumpen igen när mediet i solfångarna är 2°C varmare än vattnet i 

ackumulatortanken.  

På samma sätt styrs vanligen värmeväxlingen från ackumulatortanken till i detta fall 

bassängen. Om inkommande bassängvatten till växlaren är, låt säga 32°C, måste vattnet i 

tanken vara varmare än 37°C för att cirkulationspumpen som cirkulerar vattnet från 

ackumulatortanken till bassängväxlaren ska starta. Ett tilläggsvillkor här är att temperaturen på 

bassängvattnet innan växlaren är lägre än börvärdet. Detta för att inte bassängen ska värmas 

högre än sitt börvärde.  

  

Figur 4. Förlag på inkoppling till ackumulatortankar med utvändig växlare till solvärmekrets och växling till 
last. 
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2.5 Ekvationer och beräkningsteori 

2.5.1 Bassängens värmebehov 

Eftersom det inte finns någon mätning för bassängens energianvändning i dagsläget så måste 

denna beräknas. För beräkning av bassängens effekt – och energibehov genomförs mätning av 

flöde och temperaturskillnad på det in- och utgående vatten som värmer bassängvattnet i 

värmeväxlaren. Med hjälp av dessa värden kan sedan bassängens dimensionerande energi- 

och effektbehov beräknas med hjälp av ekvation 1 nedan.   

                        (1) 

Där: 

P= Effektbehovet [kW]   

cp= Specifik värmekapacitet för vatten [kJ/(kg °C)] 

ρ= Densiteten för vatten [kg/m3]  

q= Flöde [m3/s] 

Tut= Temperaturen ut från värmeväxlaren [°C] 

Tin= Temperaturen in till värmeväxlaren [°C] 

Då klorhalten i bassängvattnet är låg antas att värdena för densitet och specifik 

värmekapacitet för vanligt vatten vid rådande tryck och temperatur kan användas i 

beräkningarna. Med hjälp av effektberäkningen enligt ekvation(1) ovan kan bassängens 

värmeenergibehov beräknas.  

2.5.2 Värmeavgivning från bassängytan med och utan bassängtäcke 

Den täckning som bassängen har när den inte är i bruk visade sig varit trasig när mätningar på 

bassängen genomfördes. Därmed måste detta kompenseras med beräkningar. Genom att 

beräkna värmeförlusterna från bassängytan utan täckning kan bassängens energibehov med 

täckning också beräknas, med hjälp av energibehovet baserat på mätvärdena i ekvation (1).  

Värme från en våt yta förloras till omgivningen i huvudsak genom strålning, konvektion och 

genom ångbildningsförluster. Ångbildningsförlusterna är de största av dessa tre. Med täckning 

på bassängytan kvarstår endast strålningsförluster från den täckta ytan, vilka kan beräknas 

med kännedom om bassängtäckets U-värde. I följande kapitel beskrivs hur värmeförlusterna 

från bassängytan beräknats. Samtliga samband för beräkning av värmeförlust från bassängytan 

beskrivs av Cengel [10].  

2.5.2.1 Strålningsförlusterna 

          
       

                              (2) 

ε= Emissivitet för vatten   

σ= Stefan-Bolzmans konstant [W/(m2 K4)] 
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Ts= Vattenytans temperatur [K]   

Tsurr= Omgivande ytors temperatur[K] 

 

2.5.2.2 Konvektionsförlusterna 

                                                (3) 

 

       
    

  
                                                     (4) 

As= Varma ytans area [m2] 

T∞= Omgivande luftens temperatur [K] 

Nu= Nusselt’s nummer (naturlig konvektion)  

k= Värmeledningstal för torr luft [W/m, °C] 

Lc= Bassängens karakteristiska längd [m] 

Beräkningen görs för naturlig konvektion då detta är en inomhusbassäng som inte utsätts för 

vind. Beräkningen görs också för den period av dygnet som bassängen inte är i bruk, varvid 

naturlig konvektion kan antas då bassängvattnet inte sätts i rörelse av några badgäster .  

             
 

        (5) 

Gr= Grashof´s nummer 

Pr= Prandtls tal 

    
  

 
      (6) 

O= Bassängens omkrets [m] 

   
          

 

        (7) 

g= Tyngdaccelerationen [m/s2] 

ρ∞= Densitet för omgivning [kg/m3] 

ρs= Densitet vid vattenytan [kg/m3] 

ρ= Medelvärdet av ρs och ρ∞ [kg/m3] 

ν= Luftens kinematiska viskositet [m2/s] 

                  (8) 

ρv, s= Vattenångans densitet vid vattenytan [kg/m3] 
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ρa, s= Luftens densitet vid vattenytan [kg/m3] 

ρ∞ beräknas på samma sätt som ovan, med hjälp av ekvation (8).  

      
    

    
      (9) 

Pv, s= Deltrycket för vattenångan; mättnadstrycket för vatten vid 30 °C [kPa] 

Rv= Gaskonstanten för vattenånga [(kPa m3)/(kg K)]  

Ts= Temperaturen vid vattenytan [K] 

     
    

    
       (10) 

Pv, ∞= Deltrycket för vattenångan i omgivande luft [kPa] 

ρv, ∞ = Densiteten hos vattenångan i omgivande luft [kg/m3] 

ρa,s och ρa,∞ beräknas med samma metod som i ekvation (10). Men med hänsyn till 

vattenångans påverkan på lufttrycket enligt ekvation (11). 

              
     (11) 

φ= Relativa luftfuktigheten [%] 

Psat@T∞= Mättnadstrycket vid omgivningens temperatur [kPa] 

 

2.5.2.3 Ångbildningsförlusterna 

                                          (12) 

mv= ångbildningsmassflöde [kg/s] 

hfg= Ångbildningsentalpi vid rådande förhållanden [kJ/kg] 

                           (13) 

hmass= massöverföringskoefficient [m/s] 

       
     

  
      (14) 

Sh= Sherwood´s nummer 

DAB= Massdiffusion av vattenånga i luft [m2/s] 

                         
      

 
    (15) 

T= Medeltemperatur av vatten och luft [K] 
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P= Totaltrycket i lokalen [atm] 

             
 

       (16) 

Sc= Schmidt´s nummer  

    
 

   
       (17) 

 

2.5.2.4 Totala förlusterna från bassängytan 

                                                            (18) 

De parametrar som inte beräknats och som finns i sambanden ovan har tagits fram i tabeller 

över torr luft och vatten vid rådande tryck och temperatur i boken ”Data och Diagram” [11].  

2.5.2.5 Bassängens energibehov med bassängtäcke 

Bassängens energibehov utan bassängtäcke beräknas med hjälp av ekvation (1) och förlusterna 

från bassängytan utan bassängtäcka beräknas med ekvationerna (2)-(18). Med denna 

information kan bassängens energibehov med bassängtäcke beräknas. Konvektionsförlusterna 

och ångbildningsförlusterna antas bli noll på den yta som är täckt, endast 

transmissionsförluster genom bassängtäcket kvarstår då. Bassängtäcket antas täcka 90 % av 

bassängens yta. Figur 5 nedan illustrerar förlusterna från bassängen om bassägen har täckning, 

-respektive om den inte har täckning.  

 

Figur 5. Schematisk bild över energiförlusterna från bassängen med respektive utan bassängtäcke. 
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                                              (19) 

E m täcke = Energibehov med bassängtäcke som täcker 90 % av bassängytan [MWh/år] 

E u täcke= Energibehov utan bassängtäckning, enligt beräkning med ekvation 1 [MWh/år] 

Ef, u täcke= Energiförlust från bassängytan utan bassängtäckning. Detta är summan av de 

förluster som redovisas i figur 5 ovan för bilden till höger, när bassängen inte har något täcke 

[MWh/år]. 

Ef, m täcke= Energiförlust med bassängtäckning på 90 % av bassängytan. Detta är summan av 

förlusterna för bilden till vänster i figur 5 ovan, när bassängen har täcke på [MWh/år]. 

                                   (20) 

Qtrans.= transmissionsförluster genom bassängtäcket [W] 

Qtot, 10%= totala värmeförluster från ytan som inte täcks av bassängtäcket [W] 

h= antal timmar som bassängen är täckt [h]   

                                  (21) 

Utäcke= Värmegenomgångstal för bassängtäcket [W/(m2 °C)] 

As, 90%= Bassängtäckets area [m2]  

2.5.3 Effekt och energi från solfångarna en typdag 

För att anläggningen ska dimensioneras rätt genomförs beräkningar av vilka effekter och vilken 

energi som kan fås från solfångarna en typdag. Detta för att säkerställa att det finns avsättning 

för energin så att anläggningen inte blir överdimensionerad. En överdimensionerad anläggning 

kan också få materialskador om mediet i solkretsen blir för varm. För att undvika sådana 

problem måste tillgänglig solinstrålning här i Östersund beräknas för den aktuella dagen. 

Teorin bakom detta beskrivs av sambanden nedan. Sambanden beskrivs av Jui Sheng Hsieh [3].  

 I ekvation (22) nedan beräknas deklinationen, detta är den latitud där solen står i zenit 

klockan 12.00 soltid vid olika tidpunkter under året. Är latituden norr om ekvatorn är 

deklinationen positiv och söder om negativ. Deklinationen, δ, beror av jordaxelns lutning och 

är således noll under vår- och höstdagjämning. Vid sommarsolståndet är vinkeln 23,45 ° och 

vid vintersolståndet -23,45°. Deklinationen kan antas vara konstant under en dag. 

             
   

   
            (22) 

n= årets dag, t.ex. 1:a januari är 1, 5:e februari är 31+5=36  

För att ta reda på hur mycket solinstrålning som träffar en yta vid en given tidpunkt så måste 

timvinkeln beräknas. Timvinkeln är vinkelskillnaden mellan en meridian för en viss plats och 
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den meridian där solen står i söder. Beräkning av timvinkeln görs enligt sambandet i ekvation 

(23) nedan. Timvinkeln när solen står i söder är alltså noll. I följande text kommer denna tid 

refereras till som klockan tolv. Detta är dock inte alltid fallet i verkligheten då klocktiden och 

soltiden inte nödvändigtvis sammanfaller. Då tidszonerna är indelade efter longitud kan 

klocktiden och soltiden skilja sig åt om platsen befinner sig i ytterkanten av sin tidszon, nära en 

annan tidszon. Dessutom kan det skilja sig åt beroende på dag på året, om vi har sommar eller 

vintertid osv. I detta fall är det dock oviktigt att veta den exakta klocktiden. Timmarna före 

12.00 räknas som negativa och timmarna efter klockan 12.00 som positiva. 

                                                         (23) 

Zenitvinkeln, z, är vinkeln mellan solens strålar och zenit. Solhöjden, α, är vinkeln mellan solens 

strålar och horisontalen. Dessa båda parametrar beräknas på liknande sätt, se ekvation (24) 

nedan. 

                                    (24) 

L= platsens latitud [°] 

Azimutvinkeln, Ψ, anger hur den aktuella ytans normal är riktad i horisontalplanet där västerut 

är positiv, rakt mot söder är vinkeln noll. Detta är viktigt i beräkningen av solens infallsvinkel, i, 

mot ytan. Infallsvinkeln är vinkeln mellan ytans normal och solen. Placeras solfångarna rakt 

mot söder kan beräkningen av infallsvinkeln förenklas något, eftersom Ψ=0. Ekvation (25) 

nedan visar beräkningen av infallsvinkeln för en söderriktad solfångare.  

                                     (25) 

s= vinkeln mellan ytan och horisontalen [°], dvs. ytans lutning i förhållande till horisontalplanet.  

För att beräkna den direkta solinstrålningen på jordytan en klar dag används ekvation (26) 

nedan.  

                  (26) 

HBn= direktstrålning mot yta då solstrålarna sammanfaller med ytans normal [W/m2] 

A= typvärde från tabell 3-3 i boken ”Solar Energy Engineering” för den 21:a varje månad 

[W/m2] [3] 

B= typvärde från tabell 3-3 i boken ”Solar Energy Engineering” för den 21:a varje månad [3] 

Den diffusa strålningen från en klar himmel som infaller på en yta på jorden kan också 

beräknas på likande sätt med ekvation (27) nedan. 

                 (27) 

Hd= diffus strålning från klar himmel [W/m2] 

C= typvärde från tabell 3-3 i boken ”Solar Energy Engineering” för den 21:a varje månad [3] 
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Fss= vinkelfaktorn mellan ytan och himmelsfären 

Vinkelfaktorn definieras som andelen kortvågig strålning från himlen som når den aktuella 

ytan. Denna beräknas med hjälp av ekvation (28) nedan. 

    
 

 
              (28) 

Den beräknade solinstrålningen i ekvation (26) kan nyttjas för att beräkna instrålningen mot en 

godtyckligt riktad yta Ht. Först beräknas direktinstrålningen mot en horisontell yta, denna 

kallas HB. 

               [W/m2]    (29) 

Om beräkningen för solinstrålning gäller en lutande yta behöver vinkelfaktorn för 

direktinstrålning mot ytan, RB, beräknas med ekvation (30) nedan.  

   
     

     
      (30) 

Nu kan totalinstrålningen mot den lutande ytan, Ht beräknas. 

              
       

 
              

       

 
   [W/m2] (31) 

ρg= omgivande markens reflektivitet. Approximeras med 0,2 när marken är snöfri och kan bli 

upp till 0,7 beroende på snötäckets utbredning [3] 

Det värde som beräknas med hjälp av ekvation (31) ovan anger alltså hur mycket solinstrålning 

som når den aktuella ytan. Intressant är hur mycket av strålningen som tillgodogörs i 

solfångaren. Detta kan beräknas med solfångarnas verkningsgrad. Testrapporter för de 

solfångare som jämförts har erhållits, i dessa ges ett samband för beräkning av solfångarnas 

verkningsgrad baserad på referensarea. Solfångarnas referensarea definieras i kapitel 2.3. 

Sambandet ges i ekvation (32) nedan [12]. 

           
       

 
       

       

 
 
 
     (32) 

ηa= solfångarens verkningsgrad baserad på referensarea 

η0a=solfångarens verkningsgrad utan förluster baserad på referensarea 

a1a= Värmeförlustkoefficient baserad på apparaturarea [W/(m2 K)] 

a2a=Temperaturberoende för värmeförlustkoefficienten [W/(m2 K2)]  

tm= medeltemperaturen hos mediet i solfångaren [°C] 

ta= omgivningens temperatur, i detta fall utomhustemperaturen [°C] 

G= Ht= solinstrålningen mot den aktuella ytan [W/m2] 
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Solfångarnas verkningsgrad varierar alltså med inkommande solinstrålning samt omgivnings – 

och arbetstemperatur. Genom att multiplicera solfångarens verkningsgrad med 

solinstrålningen den aktuella tiden fås den effekt som överförs till mediet i solfångaren, se 

ekvation (33) nedan.  

                                              (33) 

Pmedie= Effekten som överförs till mediet i solfångarna i anläggningen [W] 

A=referensarea [m2]     

Den effekt som går till lagret, Plager, är den effekt som blir över när bassängen tagit sitt 

medeleffektbehov, Pmedelbehov, och ges således av ekvation (34) nedan.  

                                     (34) 

Energin till tankarna, Elager, kan nu beräknas genom att multiplicera effekten till 

ackumulatortankarna med den tid som denna effekt överförs.  

                           (35) 

h= antal timmar som den aktuella effekten överförs till ackumulatortankar [h] 

Genom att summera den överförda energin för de timmar som solfångarna klarar att ge 

tillräckligt med energi till tankarna fås den totala energin som överförs till 

ackumulatortankarna under ett soligt dygn. Med denna information kan den lagringsvolym, V, 

som krävs för att ta tillvara energin beräknas med ekvation (36) nedan.  

  
          

      
 

    

    [m3]    (36) 

Elager, tot= total energi till tankar en solig dag [kWh] 

ρ= densiteten för lagringsmediet, vatten [kg/m3] 

cp= specifik värmekapacitet för lagringsmediet, vatten [kJ/(kg K)] 

T= Temperaturen i lagringsmediet [°C] 

Det får inte ta för lång tid för solfångarna att värma upp tankarna, då finns risk för att mycket 

energi från solfångarna går till spillo. Med hjälp av ekvation (37) nedan går det att beräkna hur 

lång tid, t, det tar att värma upp en tankvolym ett givet antal °C.  

   
      

      
    [s]    (37) 

V= Tankvolymen som ska värmas upp [m3] 

Pmedel= Medeleffekten från solfångarna under dagen [kW] 

∆T= Temperaturhöjningen på vattnet i tanken (°C) 
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Genom att subtrahera bassängens energibehov under de timmar som solen inte lyser med den 

energi som lagrats i tankarna under dagen, beräknas om den lagrade energin täcker 

bassängens dygnsbehov.  

Det är möjligt att beräkna hur stor solfångaryta av de olika modellerna som behövs för att 

täcka bassängens energibehov under ett dygn med optimala förhållanden, det vill säga med 

hög solinstrålning, klar himmel och hög lufttemperatur. Detta genom att lösa ut arean i 

ekvation (33). 

2.5.4 Ekonomi 

Jämförelsen mellan de olika solfångaralternativen är inte enbart en teknisk jämförelse. Det är 

även en ekonomisk jämförelse.  Därför genomförs beräkningar för nuvärde och 

återbetalningstid för de olika alternativen. Villkoret för att en investering ska vara lönsam är 

att nuvärdet för den totala besparingen ska vara större än nuvärdet för de totala kostnaderna. 

Det är inte endast solfångarnas grundinvesteringskostnad kontra energikostnadsbesparing 

som beaktas i jämförelsen.  Eventuellt underhåll för solfångarna måste beaktas, och även den 

totala investeringskostnaden för en solvärmeanläggning med rör, tankar, installationskostnad 

osv.  

I en nuvärdesberäkning summeras nuvärdet för besparingen under produktens/systemets 

livslängd och grundinvesterings- och driftskostnaden subtraheras från detta värde. Om en 

investering är lönsam är nuvärdet positivt. Detta medför att det alternativ som har högst 

nuvärde är det alternativ som har bäst lönsamhet. De viktigaste komponenterna när en 

produkts nuvärde ska beräknas är driftskostnaderna under produktens livslängd, produktens 

investeringskostnad samt underhållskostnaderna för produkten under dess livslängd. Drifts- 

och underhållskostnaderna under produktens livslängd beräknas till dagens penningvärde med 

hjälp av nuvärdesfaktorn. Detta då pengar som används en viss tidpunkt i framtiden inte har 

samma värde idag.  För kostnader eller besparingar som återkommer varje år används 

nusummefaktorn för beräkning av nuvärdet. Nuvärdesfaktorn och nusummefaktorn finns 

tabellerade som funktion av kalkylräntan och det år/antalet år kostnaden gäller. De tabeller 

som används i beräkningarna i denna rapport kommer från Energimyndighetens hemsida [13] 

[14].   

I tabellerna används kalkylränta vilket är en särskild räntesats som gör det möjligt för en 

investerare att bortse från skillnaden mellan kontanta belopp som kommer in vid olika 

tidpunkter. Investeraren kan då konstatera att ett visst belopp som kommer in tidigare är 

likvärdigt med ett belopp som kommer in senare. Kalkylräntan bestäms i allmänhet av den 

lägsta avkastning som är acceptabel för investeraren.  Det finns real kalkylränta, där allmän 

inflation är borträknad, och nominell kalkylränta där allmän inflation är med [15]. Den 

kalkylränta som används för att söka i tabellerna för nusummefaktor och nuvärdefaktor är den 

reala kalkylräntan. Ekvation (38) nedan visar hur beräkning av nuvärdet för en investering går 

till [16].  

                        (38) 

NV= Investeringens nuvärde [kr] 
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I= Grundinvesteringskostnad [kr] 

NUs= Nusummefaktor för investeringens livslängd 

B= årlig besparing [kr] 

NUv= Nuvärdefaktor för det år kostnaden gäller  

U= Underhållskostnad [kr] 

D= årliga driftskostnader för anläggningen [kr]    

Beräkningarna bör också ta hänsyn till energiprisökning. Genom att använda en korrigerad 

kalkylränta kan man ta hänsyn till en årlig, procentuell ökning av energipriset [17]. Ekvation 

(39) nedan visar hur detta går till. 

               (39) 

r= kalkylräntan 

e= procentuell ökning i energipris 

Nuvärdesmetoden är en bra metod för att avgöra en investerings lönsamhet. Dock kan den bli 

missvisande vid jämförelser mellan grundinvesteringar av olika storlek då den vid jämförelse 

gynnar den största investeringen. Därmed kan det bli svårt att avgöra vilket det mest 

lönsamma alternativet är om flera visar sig ha positiva nuvärden. Genom att beräkna 

nuvärdeskvoten fås information om investeringens relativa lönsamhet, då kan 

investeringsalternativ med olika stor grundinvestering jämföras och rangordnas [16]. Ekvation 

(40) nedan visar hur nuvärdeskvoten beräknas. Alternativet med störst nuvärdeskvot är mest 

lönsam.  

                
  

 
      (40) 

En mycket enkel metod för att utvärdera hur lång tid det tar innan investering återbetalat sig 

är att beräkna återbetalningstiden, ÅBT. Då detta är ett fall där den årliga kostnadsbesparingen 

är lika varje år (om hänsyn inte tas till energiprisökning) kan ÅBT beräknas med hjälp av 

ekvation (41) nedan [16]. 

     
 

 
          (41) 

I= Grundinvesteringen [kr] 

B= Årlig besparing [kr/år] 

Nusummefaktorn och nuvärdesfaktorn kan också beräknas, detta kan behövas om rätt 

kalkylränta eller antal år finns tabellerat. Nuvärdesfaktorn beräknas med hjälp av ekvation (42) 

nedan [16]. 

    
 

      
     (42) 
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n= det år nuvärdefaktorn ska gälla för och r= kalkylräntan 

Ekvation (43) nedan visar hur nusummefaktorn beräknas. 

    
         

 
     (43) 

2.5.5 Ekonomiskt stöd 

För att underlätta för en investering är det önskvärt med någon form av bidrag eller 

ekonomiskt stöd för att minska investeringskostnaden. Det har tidigare funnits stöd att söka 

via länsstyrelsen för investering i solvärme, detta upphörde dock vid årsskiftet 2011/2012 [18]. 

I dagsläget finns ett stöd att söka för investering i solceller, samt investering i solfångare som 

producerar både el och värme. För att få stöd till ett sådant system, så kallat hybridsystem, 

måste minst 20 % av den totala energiproduktionen vara el. Detta stöd söks också via 

länsstyrelsen, och stödet upphör att gälla den 31 december 2012 [19].  

En EU-fond om 146 miljoner euro som infördes våren 2011 ska användas för investeringar i 

energiprojekt och energieffektivisering på lokal och regional nivå. Stödet kan delas ut till och 

med den 31:a mars 2014, det kallas för ”Finansiellt instrument för hållbara energilösningar” 

och förkortas EEE-F. Projekt som kan få stöd är projekt för energibesparing, 

energieffektivisering och förnybar energi, särskilt i stadsmiljö.  Bland annat kan detta omfatta 

”investeringar i småskalig produktion från förnybara energikällor”. Stödmottagare ska vara 

offentliga myndigheter, företrädelsevis på lokal och regional nivå. Med bakgrund av detta kan 

alltså en solfångaranläggning hos landstinget vara berättigad till stöd från fonden. Efter mer 

efterforskningar om denna fond visar det sig dock att det inte rör sig om bidrag för 

investeringar. Det stöd som fonden ger är lån till investeringar av ovan beskrivet slag, enligt 

Lisa Lundmark på Energimyndigheten [20].  

Naturskyddsföreningen har en fond som kallas Energieffektiviseringsfonden. Hit går pengar 

från produktion av el märkt med Bra Miljöval. Fonden stöder projekt som bidrar till en mätbar 

minskning av energianvändningen. Organisationer och företag kan söka pengar ur denna fond. 

För att bli berättigad pengar från fonden ska projektet konkret leda till ett minskat antal 

förbrukade kilowattimmar. Efter kontakt med Jesper Peterson [21], som arbetar med att 

bevilja stöd ur Energieffektiviseringsfonden, går det att få stöd från fonden för ett projekt som 

detta. Förutsättningen för att få stöd ur fonden är att projektet ska eliminera användandet av 

elvärme helt och hållet. Det är dock inte möjligt att söka stöd för att konvertera från el till 

fjärrvärme. Det går inte att räkna som en energieffektivisering enligt Jesper. Det finns inget 

maxtak för investeringsstöd, bidraget får dock inte användas för att göra projektet lönsamt. 

För solvärme ansåg Jesper att en återbetalningstid om 20 år kunde vara rimlig. 

Kontakt angående andra möjliga sätt att få bidrag till en investering som denna har sökts hos 

Energikontoret Jämtland [22] (Regionförbundet Jämtlands län). Energikontoret arbetar för 

minskade utsläpp av växthusgaser genom projekt och aktiviteter som syftar till effektivare 

energianvändning och ökad användning av förnybar energi. Detta görs på initiativ av 

Energimyndigheten samt landtinget och kommunerna i Jämlands län. Enligt de samtal som 

förts tycks inte finnas några andra möjligheter att få bidrag till en investering i solvärme.  
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3 Genomförande 

3.1 Den befintliga anläggningen 

För att undersöka hur en anläggning skulle kunna utformas, och vilka förutsättningar som 

finns, besöktes Östersunds Rehabcentrum tillsammans med beställare och handledare. Detta 

var särskilt viktigt då det saknades tillgång till sektionsritningar för taket och takvinklarna var 

okända. Dessutom behövde utredas hur stor den tillgängliga takytan var och hur stort det 

tillgängliga utrymmet för ackumulatortankar var. Vidare är det viktigt för mätningarna och 

beräkningen av bassängens värmebehov hur fjärrvärmeundercentralen är inkopplad.     

Vid besöket installerades mätning av flöde och temperatur på bassängvärmeväxlarens 

primärsida. Härigenom tas även förlusterna i värmeväxlaren med. Vi får alltså information om 

vilken effekt som måste tillföras värmeväxlaren för att bassängen ska få den effekt som den 

kräver.   

3.1.1 Taket 

Östersunds Rehabcentrum består av åtta likadana huskroppar som hålls ihop av korridorer. Två 

huskroppar är lokaliserade i mitten av huskomplexet och bassängbyggnaden är en av dessa. De 

övriga sex huskropparna är lokaliserade runt om de två centrala. För en överblick av hur 

fastighetens huskroppar är relaterade till varandra, se bilaga 1- Fastigheten. I bilagan finns 

även intressanta delar i byggnaden utmärkta i ritningen. Det finns mycket takyta så utrymmet 

är inte en begränsande faktor i detta projekt. Önskvärt är dock att samla solfångarna nära 

varandra och dessutom nära bassängen, allt för att undvika onödig rördragning. Figur 6 visar 

den takyta som förefaller vara mest intressant. Som synes i figuren är taket nästan helt plant 

varvid solfångarna kan placeras i optimal lutning och riktning.  

Figur 6. Ett av taken norr om bassängbyggnaden. Bilden är tagen mot sydost. 
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Det finns ett schakt som går från taket och ned till källaren, där bassängens anläggning för 

vattenbehandling är placerad. I schaktet går luftkanaler till ventilationen, men det finns plats 

för rördragning vilket underlättar en eventuell installation av solfångare. Därmed vore det 

önskvärt om solfångarna placeras i närheten av schaktet. Byggnaden har höga träd söder om 

sig, men risken för skuggning på den aktuella takytan i figur 6 är mycket liten. 

En mycket viktig fråga är huruvida takets konstruktion håller för den extra vikt som installation 

av solfångare innebär. En eventuell takförstärkning bör dock inte innebära några större 

problem då den borde kunna göras underifrån.  Dock kommer detta att undersökas närmare 

av en av Sweco Structures konsulter när mer information har samlats in rörande solfångarnas 

sammanlagda belastning på taket.  

3.1.2 Värmesystemet 

Under besöket studeras flödena in och ut ur bassängen. Figur 7 nedan visar värmeväxlaren 

som värmer bassängvattnet. Värmeväxlingen sker i den svarta tuben på bilden. Vattnet från 

bassängen går till en utjämningstank varifrån det leds in i tankar där vattnet renas. Från 

reningstankarna går sedan en del av vattnet tillbaka till bassängen genom att sprutas in i 

botten av bassängen 

Den återstående delen av bassängvattnet förs till värmeväxlaren för att sedan sprutas in vid 

bassängens ena kortsida. Spädvatten till bassängen tillförs i bassängens utjämningstank.  

Det visar sig att det vatten som värmer bassängen är samma vatten som cirkulerar till 

byggnadens radiatorer. Det är alltså inte fjärrvärmeprimär som den tidigare informationen om 

bassängen angav. Temperaturen på vattnet som går till radiatorerna styrs av utetemperaturen. 

När det blir varmare ute kan därmed vattentemperaturen in till bassängens växlare blir för låg. 

Figur 7. Bassängens värmeväxlare. 
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En bryttemperatur om 38 °C innebär att om radiatorvattnet in till bassängens värmeväxlare 

understiger detta värde så stänger en ventil av flödet till värmeväxlaren. Då värms 

bassängvattnet istället av en elpatron. Figur 8 nedan visar en schematisk bild över flödena till 

och från bassängen. 

Bassängen har ett täcke som avsevärt minskar bassängens värmebehov och då särskilt genom 

minskade ångbildningsförluster. Tyvärr var bassängens täckning trasig när mätningarna 

genomfördes. Däremot ska bassängen täckas varvid detta måste beaktas vid beräkningen av 

bassängens värmebehov och dimensionering av solfångaranläggningen.  

3.2 Mätning och beräkningar 

3.2.1 Mätningar 

Flödet i bassängens värmeväxlare mättes med hjälp av en Eurosonic 2000 HH. Denna mäter 

flödet i röret från utsidan genom att sända och motta ljud mellan de två givarna och mäta hur 

lång tid det tar för ljudet att färdas mellan dem. Genom att rörets yttre och inre diameter 

angivits, samt rörmaterialet och vilket medium som är i röret kan mätaren med hjälp av 

förprogrammerade data bestämma flödet i röret. Mätaren fungerar enbart när röret är helt 

fyllt med vätska. Vid hastigheter över 0,18 m/s har mätaren en noggrannhet om ±1 % av 

mätvärdet.  Värden kan inte lagras i mätaren för att sedan tas ut för vidare behandling i 

dataprogram. Däremot kan värden loggas direkt till PC med hjälp av Windows XP:s 

HyperTerminal då mätaren kopplas upp till datorn med en RS232C-kabel. Detta är den metod 

som använts i denna mätning. 

Figur 8. Bassängens flödesschema. Bilden kommer från bassängens dataundercentral. 
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Temperaturen på det in- och utgående vattnet från värmeväxlaren mättes med hjälp av en 

datalogger av typen MITEC AT40g. Som givare användes termistorer av typen MU-TE100. 

Dessa givare har ett mätintervall på mellan -40 °C och +120 °C och en noggrannhet om ±0,3 °C. 

De värden som lagras är ett medelvärde av mätningen under det tidintervall som mätaren är 

satt att lagra in värden på. Värdena kan sedan tas ut och behandlas i mjukvaran MITEC WinLog 

genom att koppla upp mätaren mot datorn med hjälp av en LPC-5 sladd.  

Mätarnas funktion testades för att undersöka funktionen och överföringen till PC. Detta 

genom att för flödesmätaren köra den med loggning i ett av SWECO:s serviceutrymmen. 

Temperaturmätaren testades genom att en givare kopplades in och den tilläts lagra in värden, 

därefter testades mjukvaran till mätaren för mätvärdesbehandling. De skarpa mätningarna 

gjordes på radiatorsidan av värmeväxlaren. Figur 9 nedan visar hur flödesgivarna placerats på 

radiatorkretsens retursida. Detta är kopparrör med en ytterdiameter om 35 mm och en 

innerdiameter om 32 mm. Yttermåttet togs med skjutmått och därefter användes tabellerade 

värden över normalmått för att bestämma rörets innerdiameter. Mätaren ställdes in att logga 

ett värde var 15:e minut.  

Temperaturgivarna sattes in så att de hade kontakt med vattnet i rören, varvid en noggrann 

mätning bör kunna utföras. Bilden nedan visar givarnas placering på framledning respektive 

retur för fjärrvärmens primärsida. Framledningen är den bortre och returen det närmaste 

röret i figur 10 nedan. Dataloggern ställdes att logga in ett värde var 15:e minut.  

Figur 9. Flödesgivarnas placering på fjärrvärmevattnets retursida. 
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3.2.2 Beräkning av effekt- och energibehov 

För beräkning av bassängens energi- och effektbehov användes ekvation (1). De mätvärden 

som tagits fram enligt ovanstående kapitel brukades i beräkningarna, samt följande värden på 

densitet och specifik värmekapacitet.  

ρ=1000 kg/m3     

cp=4,19 kJ/(kg °C) 

En effekt beräknades för varje mätvärde, då mätvärdena är medelvärden för de 15 minuter 

som passerade mellan inlagringen av data är således effekterna medeleffekt under denna tid. 

Därför beräknades bassängens energibehov genom att multiplicera de beräknade 

medeleffekterna med 0,25, alltså en fjärdedels timme för att få ut energianvändning under 

den tid som förflutit. Då flödesmätaren laddade ur efter drygt tolv timmars lagring av data 

summerades värdena för energianvändning för tolv timmar och multiplicerades med två, för 

att få ett helt dygns energiomsättning.  

3.2.3 Beräkning av värmeförluster från våt yta samt bassängens energibehov med 

bassängtäcke 

För beräkning av värmeförlusterna från bassängytan användes följande data, uppgifter från 

Stefan Östlund [23], beställare från Jämtlands läns landsting; 

Ts= 33 °C = 306 K    

Figur 10. Temperaturgivarnas placering på fjärrvärmens framledning och returledning. 
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T∞= 26 °C = 299 K 

As= 41,5  m2 

Följande data på egenskaper för vatten och luft kommer från boken ”Data och Diagram” [11]: 

k=0,0261 W/(m °C) 

Pr= 0,72 

ν=0,0000162 m2/s 

Pv, s= 5,07 kPa 

hfg=2422,8 kJ/kg 

Ra= 0,287 (kPa m3)/(kg K) 

Rv=0,4615 (kPa m3)/(kg K) 

Värdet på bassängens omkrets, O, har tagits fram genom mätning i ritningar över bassängen. 

O=26,5 m 

Därefter användes ekvationerna (2)-(18) för beräkning av den totala värmeförlusten från 

bassängytan. Beräkningarna gjordes först för hela bassängytan, därefter för 10 % av 

bassängytan. Detta eftersom bassängtäcket antas täcka 90 % av bassängytan när det ligger på. 

Ett bassängtäcke täcker nämligen inte hela ytan, i bassängens kanter och vid stegar för att kliva 

i bassängen blir det lite öppen yta kvar.  

Genom att anta att bassängen är i bruk från 8.00 till 19.00 (eftersom bassängen lånas ut för 

kvällsaktiviteter), och att bassängen är täckt resterande tid, blir tiden med täcke 4745 h/år. 

Bassängens energibehov med bassängtäcke beräknas med hjälp av ekvation (19). Innan dess 

beräknas dock transmissionsförlusterna genom bassängtäcket med ekvation (21). 

Värmeförlusten från bassängytan som inte täcks beräknas med ekvationerna (2)-(18) för 10 % 

av bassängytan. I ekvation (21) används bassängtäckets U-värde för beräkning av 

transmissionsförlusterna. Bassängtäckets U-värde har tillhandahållits av tillverkaren [24]. 

U= 0,12 W/(m2 °C) 

3.2.4 Beräkning av effekt och energi från solfångarna en typdag 

 För att säkerställa att det finns avsättning för energin från den dimensionerade solfångarytan 

beräknades hur mycket energi solfångarna kan ge en typdag. Som typdag valdes den 21:a juni, 

alltså sommarsolståndet. Detta är årets längsta dag och den dag då solen står högst på himlen. 

Därmed är det troligt att solfångarna ger mest effekt och energi under denna dag om 

omgivningstemperaturen är gynnsam och himlen molnfri. Genom att garantera att det finns 

avsättning för energin från solfångarna den 21:a juni säkras att anläggningen inte 

överdimensioneras.   
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Solinstrålning på den aktuella latituden för den 21:a juni beräknades med hjälp av 

ekvationerna (22)-(31). Detta ger den totala solinstrålningen mot en lutande yta. Ytan 

beräknas stå i 45° lutning och riktad rakt mot söder. Det beräknas ett värde på total 

solinstrålning per timme. Timvinklarna beräknas per timme från klockan tolv, med hjälp av 

ekvation (23). Eftersom solen går i en bana över himlen där solstrålningens intensitet klockan 

10 på förmiddagen är lika hög som den är klockan 14 på eftermiddagen, antas det vara en god 

approximation att beräkna ett värde på solinstrålning per timme. Utslaget över en dag blir den 

totala instrålade energin till solfångarna korrekt.  

För beräkning av solfångarnas verkningsgrad med ekvation (32) antas en omgivande 

lufttemperatur om 25 °C, arbetstemperaturen i solfångarna antas till 50 °C. Verkningsgraden 

beräknas timvis, på samma sätt som solinstrålningen då verkningsgraden också beror av 

solinstrålningen. De övriga parametrarna för beräkning av respektive solfångares 

verkningsgrad vid rådande förhållanden återfanns i respektive solfångares testrapport, vilka 

begärs ut från solfångarleverantörerna.  

För beräkning av erforderlig tankvolym antas att allt vatten antar samma temperatur, i 

förenklande syfte. Den temperatur som antogs hållas i tanken var 65 °C då detta var den 

temperatur som approximeras från solfångarna. Beräkningen görs enligt ekvation (36).  

En beräkning genomfördes också för att hitta den solfångaryta för de olika 

solfångarmodellerna som skulle täcka bassängens energibehov vid den typdag som 

undersöktes. Detta gjordes genom att lösa ut solfångarnas referensarea i ekvation 33.  

Den energi som går till ackumulatortankarna under dagen summeras, och den energi som 

bassängen förbrukar under natten subtraheras. På så sätt ses om solfångarytan är tillräcklig för 

att täcka bassängens energibehov för typdygnet.  

3.3 Dimensionering och utformning av anläggning 

3.3.1 Jämförelse mellan olika solfångare 

För att göra en jämförelse mellan olika solfångare vad det gäller investeringskostnad och 

möjligt värmeutbyte är det viktigt att de jämförts på ungefär samma premisser. Jämförelserna 

mellan solfångarna har gjorts för de klimatdata som Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 

använder. Trots att klimatdatan gäller för Stockholm bedöms detta vara ett bra sätt att gå 

tillväga ur jämförelsesynpunkt. Solfångarnas värmeutbyten är då beräknade för samma 

förutsättningar. Det finns tillverkare som gör simuleringar över värmeutbyte för den ort där 

solfångarna ska placeras. Det är dock svårt att jämföra sådana simuleringar då resultaten är 

direkt beroende av de klimatdata som används i simuleringsverktyget. Om dessa data kommer 

från olika år eller olika källor är resultaten inte jämförbara.  

Johan Björkman, som arbetar med märkning och testning av solfångare på Sveriges Tekniska 

Forskningsinstitut, rekommenderar att man jämför solfångare efter de klimatdata som de 

använder sig av. Just på grund av ovan nämnda anledningar. Dessutom skiljer det, enligt Johan, 

inte mycket i värmeutbyte från solfångarna om de placeras i Stockholm eller i Östersund. Detta 

gäller särskilt under sommarmånaderna då den något lägre solinstrålningen i norra Sverige 

kompenseras av längre dagar [25].  
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Alla solfångare som jämförts i denna rapport är Solar Keymark-märkta. För att hitta solfångare 

att jämföra skickades förfrågningar ut till ett tiotal leverantörer vars solfångare fanns med på 

Sveriges Tekniska Forskningsinstituts lista över certifierade solfångare. Här nedan följer en kort 

beskrivning av de solfångare som jämförs. Informationen om solfångarna i kommer från 

respektive solfångares leverantör: 

 ST2-AR: En plan solfångare med antireflexbehandlat glas. Leverantör är Effecta. 

Värmebärare i kretsen är Tyfocor. 

 VAC: En vakuumsolfångare med u-rör och reflektorplåt för ökad effektivitet vid låg 

solinstrålning. Leverantör är Effecta. Värmebärare i kretsen är Tyfocor. 

 FP 215P: En plan solfångare selektiv skikt som absorbatormaterial. Leverantör är Sol 

och Energiteknik. Värmebärare i kretsen är propylenglykolblandning.  

 24 – ST: En vakuumsolfångare med heat-pipe. Leverantör är Sol & Energiteknik. 

Värmebärare i kretsen är propylenglykolblandning. 

Några hybridsolfångare har inte tagits med i jämförelsen. Detta har flera anledningar, bland 

annat att beställaren uttryckligen inte ansåg detta vara intressant på grund av problematiken 

med att sälja överskottsel. Efter diskussioner med bland annat representanter från 

Länsstyrelsen Jämtland samt Energikontoret Jämtland har också framkommit att solelstödets 

resurser börjar sina, det är alltså troligt att pengarna i fonden tar slut innan projektet hinner 

förverkligas.  

3.3.2 Solfångaryta 

Antalet solfångarmoduler har dimensionerats efter att det ska finnas avsättning för energin 

även de dagar som har mest solinstrålning. Detta för att energi från solfångarna inte ska gå till 

spillo och för att undvika övertemperaturer i systemet så anläggningen inte tar skada. 

Dimensioneringen har gjorts efter en arbetstemperatur om 50 °C i solfångarna. Med en 

temperatur på vattnet in till solfångarna om approximativt 35 °C fås en temperatur ut från 

solfångarna på 65°C.  

Tidigt i projektet var ambitionen att solfångarna skulle täcka bassängens energibehov under 

den månad de levererar mest energi. För att klara detta krävs mycket stor solfångaryta, drygt 

170 m2 som mest. Vid närmare undersökningar upptäcktes att anläggningar av den här 

storleken gav mycket höga effekter vid soliga dagar. Det fanns inte avsättning för all energi.  

Det är viktigt att det verkligen finns avsättning för energin i systemet. Det kan tyckas att 

bassängen i sig är en stor lagringsvolym som kan tillåtas öka eller minska i temperatur om 

solfångarna ger mycket eller lite effekt. Detta är dock inte möjligt då bassängens temperatur är 

mycket noggrant styrd, den tillåts som maximalt att pendla någon grad. Om bassängen bara 

blir någon grad för varm leder det dels till problem med ökad bakterietillväxt varvid mer klor 

måste tillsättas i vattnet. Detta är kostsamt och ohälsosamt för badgästerna, dessutom är det 

obehagligt att bada i en för varm bassäng. Om bassängen blir någon grad för kall fås samma 

problem med badkomforten. Denna information har getts av personalen som sköter driften av 

bassägen [26]. Bassängen kan därmed inte tillåtas lagra värme från solfångarna soliga dagar. 
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De solfångarytor som valdes var de som klarade att täcka bassängens värmebehov när 

omgivningstemperaturen är varm, 25°C, samt att det är klart och soligt den 21:a juni, alltså den 

längsta dagen på året. Om solfångarytan klarar att täcka energibehovet under detta dygn 

minimeras risken för att det inte ska finnas avsättning för den energi som solfångarna ger 

under soliga dagar.  

Taket kan eventuellt behöva förstärkas för att klara den extra belastningen från solfångarna, 

och kostnader för detta arbete måste tas med i kalkylerna.  Det hustak som är intressant att 

placera solfångarna på byggdes om under 90-talet, enligt Stefan Östlund. Enligt Fredrik 

Persson [27], konstruktör på Sweco Structures i Östersund, var den dimensionerande 

snölasten högre under 90-talet än den är i dagsläget. Därför ska taket klara en ytterligare 

belastning om 50 kg/m2 utan risk för problem. För att vara på den säkra sidan kan området där 

solfångarna placeras reglas upp och solfångarnas ställningar placeras på reglarna. Då fördelas 

vikten över en större yta och det ger då en större marginal för ökad belastning på taket.  

3.3.3 Placering  

 Östersunds Rehabcentrum är en byggnad med stor takyta varvid solfångarna kan placeras 

utan risk för skuggning. Däremot finns en risk att solfångarna skadas av nedfallande grenar 

eller liknande vid blåsig väderlek. Solfångarna kan också behöva rengöras från barr och löv 

under vår/höst. Man bör också beakta att inte placera solfångarna för långt från bassängen 

och ackumulatortanken. Detta för att undvika onödiga värmeförluster och onödigt höga 

kostnader för rördragningen. Solfångarna kommer att placeras nära ett lämpligt schakt för 

rördragning beläget i anslutning till bassängen. 

För att vara helt säker på att solfångarna inte skuggas bör solfångarna placeras på taket som är 

beläget norr om bassängen. Det taket är beläget lägre ifrån omgivande träd än taket söder om 

bassängen. Eftersom att taket är relativt plant kan solfångarna placeras i optimalt läge. 

Solfångarna kommer därför att installeras på ställningar i 45° lutning mot horisontalplanet 

med riktning rakt mot söder.  

3.3.4 Värmebärare 

De solfångare som jämförs i denna förstudie har alla någon typ av glykolblandning som 

värmebärare i systemet. Tyfocor är en färdigblandad och giftfri värmebärare. Annars används 

en annan giftfri propylenglykol, som då säljs i koncentrerad form.  

Vattenhalten i den färdigblandade Tyfocoren är 55-58%, och den har en fryspunkt om ca -28 

°C. Dock fryser den inte helt, den bildar en sorts halvfryst sörja. Trots detta kan det vara bra att 

starta cirkulationen i solkretsen under den tid det är mycket kallt ute, för att säkert undvika 

frysskador i kretsen. Värmebärarnas kokpunkt varierar beroende på arbetstrycket i 

solfångarna. Hur högt arbetstrycket i solfångarna ska vara beror av dess konstruktion och 

varierar således från modell till modell. Säkert är dock att packningar osv. i cirkulationskretsen 

tar skada tidigare än själva värmebäraren på grund av hög temperatur i kretsen. För att 

undvika materialskador i kretsen bör cirkulationen stoppas om temperaturen blir högre än 

strax över 100 °C.   
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Den andra värmebäraren, som köps i koncentrerad form, har enligt leverantören (Sol och 

Energiteknik) en fryspunkt på ca -45 °C då den bildar sörja vid en vattenhalt på ca 50 %. I 

kretsar med denna vätska behövs därför troligen ingen cirkulation vid kall väderlek.  

3.3.5 Underhåll och driftskostnader 

Underhållskostnaderna beror bland annat av vilken typ av solfångare det handlar om. I 

jämförelsen finns både vakuumsolfångare och plana solfångare med. Vakuumsolfångarna 

beräknas behöva årligt underhåll i form av byte av 2 stycken vakuumrör årligen. Dessutom 

beräknas alla vakuumrör behöva bytas ut efter 20 år då dess verkningsgrad försämras med 

tiden. Effecta, som har en plan solfångare och en vakuumsolfångare med i jämförelsen, 

rekommenderar i sina solfångarmanualer att värmebäraren i solkretsen byts ut vart 5:e år. 

Detta är dock inget som framkommit vid kontakt med leverantören angående underhåll av 

solfångarna. Den andra leverantören har inte någon liknande rekommendation, här 

rekommenderas istället att värmebäraren kontrolleras genom att skicka prov på analys då och 

då. Om det då visar på att förändringar skett med vätskans egenskaper bör den naturligtvis 

bytas ut, detta är dock inte vanligt förekommande. Därför tas byte av värmebärare inte med 

som ett beräknat underhåll vart 5:e år, värmebäraren för alla solfångare beräknas behöva 

bytas efter 20 år.  

Alla solfångare har ett planerat pumpbyte i solkrets och ackumulatorkretsar efter 20 år. Denna 

underhållskostnad varierar också mellan de olika systemen då olika system kräver olika 

pumpar beroende på leverantörens rekommenderade flöden och tryckfallen över solfångarna. 

Detta faktum gör också att driftskostnaderna för pumparna i de olika systemen ej är lika då 

olika flöden och tryckfall innebär olika pumpar med olika effektbehov.  Det antas att pumparna 

är i drift i 5 månader, halva tiden med maximalt flöde enligt beräkningar i kretsarna, och halva 

tiden med halva detta flöde. 

 Inga drifts- och underhållskostnader har tagits med i beräkningarna för inkopplingen av 

bassängen mot värmeprimär. Detta då det inte tillkommer några kostnader inom detta 

område som inte redan finns i dagsläget.  

3.3.6 Ackumulatortankar 

Under besöket på anläggningen var det främst två utrymmen som var intressant för placering 

av ackumulatortankar. Det ena var ett kryputrymme vägg i vägg med bassängens reningsrum i 

källaren. Det andra är också ett utrymme som ligger vägg i vägg med reningsrummet och som 

nu används till möbelförvaring. Av dessa två bedöms utrymmet med möbelförvaring som det 

bästa alternativet då takhöjden var mycket låg i kryputrymmet. Låg takhöjd är problematiskt 

dels för monteringen av tanken, men framför allt för att temperaturskiktningen i tanken kan bli 

undermålig om den är för låg. Det finns helt enkelt inte utrymme för vätskan att skikta sig om 

tanken är för låg. För att få god skiktning i tankarna har också flera små tankar valts, istället för 

en stor tank. Detta på inrådan av handledare Jens Köpsén [27] på Sweco systems Östersund. 

Då takhöjden i det tillgängliga utrymmet är begränsad blir skiktningen i tankarna bättre om 

tankens volym minskar i förhållande till dess höjd.  

Den ackumulatorvolym som krävs för att lagra in en natts energibehov en solig junidag 

beräknas enligt ekvation (36). Tiden det tar att värma upp tankvolymen med den medeleffekt 
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som solfångarna ger beräknas med ekvation (37). Temperaturhöjningen i tanken har räknats 

till 30°C, från 35°C till 65°C. I beräkningarna används hela tankvolymen, dock är det inte 

önskvärt att hela ackumulatorvolymen värms upp. Det behövs god skiktning för att kunna kyla 

ned värmebäraren i solkretsen och behålla verkningsgraden i solfångarna. De 

ackumulatortankar som finns med i investeringskalkylerna i denna rapport är alla välisolerade 

för att minska förlusterna i systemet. I investeringskalkylerna nedan finns 4 stycken 

ackumulatortankar om 750 liter vardera med, alltså en ackumulatorvolym om totalt 3 m3. 

Dessa tankar seriekopplas sedan enligt systemlösningen i bilaga 2.  

3.4 Systemlösningen 

För att göra en investeringskalkyl måste en systemlösning för solfångarna göras. En skiss över 

systemets utformning görs i CAD-verktyget Flow. Detta är ett flödesschema över hur 

anläggningen ska utformas. På detta sätt är det lättare att få överblick över systemet och dess 

komponenter. Det är därmed enklare att beräkna systemkostnaden. Flödesschemat ses i bilaga 

2.  

Något som är problematiskt med anläggningens befintliga värmesystem är att bassängen 

värms med radiatorkretsens vatten samt elvärme. Det är mycket kostsamt med elvärme och 

detta bör åtgärdas, något som beställaren också tydligt uttryckt ska ske. Därför har en kalkyl 

för detta också tagits med i denna rapport. Bassängen bör kopplas mot en värmeprimär med 

energimätare för att ge information om bassängens energianvändning.  Med värmeprimär 

menas en krets som värms av fjärrvärme och vars temperatur enbart styrs av bassängens 

värmebehov. Denna krets kan därmed värma bassängen året om med fjärrvärme. 

3.4.1 Pumpar och värmeväxlare 

Som värmeväxlare i systemet har plattvärmeväxlare valts då de har god 

värmeöverföringsförmåga. I värmeöverföringen mellan solkretsen och ackumulatortankarna 

underlättar en utvändig plattvärmeväxlare att få god temperaturskiktning i tankarna med den 

inkoppling som valts. Bassängvattnet cirkulerar först genom en värmeväxlare som värmer 

bassängvattnet med solvärme, därefter cirkulerar bassängvattnet genom en värmeväxlare som 

värmer vattnet med fjärrvärme. Detta ger sämre avkylning på fjärrvärmevattnet eftersom 

bassängvattnet kan förvärmas i solvärmeväxlaren. Det innebär dock inget problem med ökade 

kostnader för försämrat Q/W -värde då Q/W -avgift inte tas ut under april till oktober, när 

solfångarna ger som mest värme. Detta enligt Peter Lodén på Jämtkraft, som levererar 

fjärrvärmen till bassängen [29]. 

Flödena i kretsarna har beräknats efter det högst rekommenderande flödet av 

solfångarleverantörerna och de högsta effekter som bör gå att ta upp och avge till 

ackumulatortankar respektive bassängväxlare. Effecta, som levererar solfångarna ST2-AR och 

VAC rekommenderar ett flöde i sina solfångare om 0,5 l/min, m2. Då solfångarnas area inte är 

riktigt lika för att klara det krav på energileverans som ytan dimensionerats efter blir alltså 

flödena i kretsarna inte heller lika. För ST2-AR innebär det ett flöde om cirka 22 l/min i 

solfångarkretsens ”stamledning”. För VAC innebär det ett flöde om cirka 25,4 l/min i 

stamledningen. 
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Sol & Energiteknik som levererar solfångarna 24-ST och FP 215P rekommenderar ett flöde om 

cirka 0,5-0,8 l/(min, modul) för de plana solfångarna och 1-1,5 l/(min, modul) för 

vakuumsolfångarna. För 24-ST innebär detta ett maxflöde om cirka 40 l/min i 

solfångarkretsens stamledning. För FP 215P innebär det ett maxflöde om cirka 22 l/min i 

solfångarnas stamledning.  

I kretsen från solvärmeväxlaren till ackumulatortankarna krävs ett flöde om cirka 14,3 l/min för 

att ackumulatorvattnet ska kunna ta upp 30 kW från solkretsen om ackumulatorvattnet värms 

från 35 °C till 65 °C. Just 30 kW som dimensionerande effekt har valts då solfångarna som mest 

kan ge detta den typdag som valts. Växlingen till bassängvattnet sker i denna systemlösning i 

en utvändig plattvärmeväxlare. 

Från solkretsens ackumulatortankar till bassängen bör det också kunna ges 30 kW i växlaren 

för att säkert kunna tillgodose bassängens effektbehov. Om vattnet i ackumulatorkretsen kyls 

från 65 °C till 35 °C i värmeväxlingen mot bassängvattnet behövs det därför också här ett flöde 

om 14,3 l/min i kretsen. Värmeväxlaren är en plattvärmeväxlare. 

Då bassängen ska kopplas upp mot en värmeprimär krävs rördragning från den idag befintliga 

fjärrvärmeundercentralen till bassängen. I kalkylerna finns det med en ny värmeväxlare för 

denna krets. Detta är inte ett måste, det finns en befintlig poolvärmeväxlare. Dock 

rekommenderas att byta ut denna till en mer effektiv plattvärmeväxlare när det ändå görs 

arbete i systemet. Under förutsättning att avkylningen i bassängens värmeväxlare är 15 °C och 

att den högsta effekt som bassängen kräver är 30 kW blir flödet i dessa rör cirka 29 l/min. 

Växlingen sker i en plattvärmeväxlare. Denna rörsträcka har inte beräknats behöva någon 

pump då radiatorkretsens pump kan nyttjas. 

Tabeller över kopparrör och rostfria rör har används för att bestämma lämpliga 

rördimensioner för de olika kretsarna för ett tryckfall per meter rör under 10 mm vp, alltså 

under cirka 100 Pa tryckförlust per meter rör. Båda rörtyperna undersöktes för att utröna 

vilken av dem som är mest kostnadseffektiv i investeringskalkylen. Det visade sig dock att båda 

dessa alternativ blir mycket dyra varvid en kombination av plaströr och kopparrör istället 

dimensioneras. Dock har ej information om tryckförluster i plaströren hittats varvid de antas 

ha likvärdiga tryckfall som kopparrören. Plaströren i investeringskalkylerna tål ett 

temperaturintervall om -20 °C till 90 °C på den cirkulerande vätskan. Kostnader för rörisolering 

finns med i rörkostnaden i investeringskalkylen. 

 Då tabellerna gäller för vatten har det i solkretsarna lagts till 30 % mer rörförluster för att 

kompensera för propylenglykolens tröghet och rörkrökar och ventiler i kretsen. I alla kretsar 

har det lagts till 10 % mer tryckfall för att kompensera för tryckfall över ventiler och i 

rörkrökar. Tryckförlusterna i rören är i sammanhanget en mycket liten tryckförlust. De stora 

tryckförlusterna i solkretsarna inträffar över solfångarna. Hur stort tryckfallet är över 

solfångaren beror av dess konstruktion och flödet genom solfångarna. Tryckfallet avgörs av hur 

många solfångare som är kopplade i serie. De tryckfall som redovisas i tabell 1 nedan är 

information som fåtts från solfångarnas testrapporter och vid kontakt med leverantörer. ST2-

AR kan kopplas maximalt 5 stycken i serie, VAC max 3 stycken i serie. I ett system med FP 215P 

parallellkopplas alla paneler. Av 24-ST kan maximalt 10 paneler parallellkopplas.  
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Tabell 1. Tryckförluster över systemkomponenter i solkretsar och ackumulatorkretsar.  

 [Pa/komponent] [Pa] 

Värmeväxlare 10 000 - 

Ackumulatortank 2000 8000 

VAC 5000 15 000 

ST2-AR 500 2500  

FP215P 1640 1640  

24-ST 1640 16400 

Med hjälp av värdena för totalt tryckfall i rören i nedanstående kapitel kan kretsens totala 

tryckfall beräknas och pumparna dimensioneras efter detta tryckfall och det maximala flödet i 

kretsen. Solkretsarna innehåller då solfångare, en värmeväxlare och tryckfallet över hela 

solkretsens rörlängd. Ackumulatorkretsarna innehåller en värmeväxlare var, de fyra 

ackumulatortankarna och det totala tryckfallet över respektive rörlängd. Offert på passande 

pumpar för respektive krets erhölls från pumptillverkaren Wilo. Pumparna i fråga ska 

temperaturstyras så de reglerar flödet i kretsen efter de temperaturer som önskas fås ur 

solfångarna. På samma sätt sköts styrningen av pumparna i ackumulatorkretsarna så rätt 

temperaturnivåer i kretsarna säkerställs. 

Offert erhölls från tillverkaren Alfa-Laval för passande värmeväxlare, med de flöden och 

effektbehov som anges ovan. Precis som pumparna måste värmeväxlarna också anpassas till 

det medium som cirkulerar i kretsarna. Glykolvatten och klor är aggressiva vätskor, det krävs 

material som klarar detta för att komponenterna inte ska skadas.  

3.4.2 Rördragning 

För en schematisk bild av den tänkta rördragningen i systemet, se bilaga 2. 

Då det saknas ritningar över det tak som är mest intressant att placera solfångarna på har 

rörlängden från solfångarna och till schaktet beräknats utifrån antagandet att fastighetens 

olika huskroppar är ungefär lika stora. Därmed har antagits att solfångarna placeras ungefär på 

mitten av hus C:s tak, det tak som ligger norr om bassänghuset. Den rörlängd som krävs antas 

vara ungefär en halv huskropp plus sträckan fram till schaktet, detta blir ungefär 45 meter 

enkel väg plus 20 meter extra rörlängd tilltaget för rördragning mellan solfångarna. Sträckan 

beräknas för kopparrör i investeringskalkylerna då rören måste tåla det hårda uteklimatet med 

kalla vintrar och stark sol under sommaren. En sektionsritning över schaktet hittades där 

längden från taket till bottenplan uppmättes till cirka 6,4 meter.  I planritningen över 

bassängens reningsrum uppmättes rörlängden från schaktet till det tilltänkta rummet för 

ackumulatortankarna till 14,5 meter. Dessa delar av solkretsen beräknas för plaströr i 

investeringskalkylen. Total längd för solkretsen blir alltså cirka 65,5 meter enkel väg. Med de 

extra 20 metrarna på taket blir det totalt en sträcka om ungefär 85 meter.  

Till och från ackumulatortankarna går det två kretsar, en som tar upp värmen från växlaren 

mellan solkretsen och tankarna och en som lämnar över värmen från tankarna till 

bassängvattnet. Kretsen som tar upp solvärmen till tankarna är svår att uppskatta längden på, 

här uppskattas en rörlängd om ca 10 meter enkel väg. Dessa rör ska då dels seriekoppla 
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tankarna med varandra samt gå från värmeväxlaren från solkretsen och till den första 

ackumulatortanken. Sträckan beräknas för kopparrör då det bör underlätta inkoppling. Från 

ackumulatorrum till den befintliga bassängväxlaren är det ca 19 meter enkel väg, denna 

beräknas för plaströr i investeringskalkylen.  

För att koppla in bassängen mot värmeprimär istället för den radiatorkrets den värms av i 

dagsläget krävs det ca 25 meter rör enkel väg. För denna inkoppling har plaströr använts i 

investeringskalkylen.  

Med de flöden som redovisats tidigare kan rören dimensioneras och dess totala tryckfall 

bestämmas, något som är viktigt för att kunna hitta en lämplig pump för systemet. Nedan 

redovisas i tabell 2 de rördimensioner som valdes och det tryckfall den dimensionen ger i 

respektive krets. Tryckfallen i alla rörkretsar har beräknats för kopparrör då tryckfallstabeller 

saknas för plaströren.  

Kostnaderna för rören, material - och installationskostnad, hittas med hjälp av Wikells 

kalkylverktyg för VVS-beräkningar.   

Tabell 2. Rördimensioner för de olika kretsarna, förluster per meter rör och totala rörförluster med hänsyn till 
tröghet i solkretsarnas värmebärare och ventiler och rörkrökar i kretsen. 

 
Rördimensioner [mm] Tryckfall [Pa/m rör] 

Totala rörförlusten 
i kretsen [Pa] 

Krets: Plast Koppar Plast Koppar Plast Koppar 

VAC 50 54 - 26 - 3340 
ST2-AR 50 54 - 26 - 3340 
24-ST 50 54 - 45 - 5800 

FP 215P 40 42 - 51 - 6700 

Solväxlare- 
Ackumulatortankar 

35 35 - 78 - 1700 

Ackumulatortankar- 
Bassängväxlare 

35 35 - 34 - 1700 

Fjärrvärmeprimär - 
Bassängväxlare 

42 42 - 54 - 
3000 

 

3.4.3 Ventiler, installation, styr och givare 

Komponenttillverkaren Armatecs hemsida togs till hjälp för att hitta passande ventiler, 

smutsfilter och så vidare för systemet. Styrsystemen i investeringskalkylerna är de system som 

solfångarleverantörerna tagit med i sina offerter. Det har uppskattats att det behövs 24 

avstängningsventiler, 8 säkerhetsventiler, 4 backventiler, 2 smutsfilter (en för solkrets, en för 

ackumulatorkrets) och 1 avluftningsanordningar av Spirovent-typ (för solkretsen). Det 

uppskattas också behövas 16 stycken temperaturgivare och 1 stycken flödesgivare för att 

säkerställa kontroll och styrning av solvärmeanläggningen. En energimätare för inkoppling vid 

värmeväxlarna mot bassängen tas också med i investeringskalkylen så det går att följa hur 

mycket energi bassängen förbrukar, samt hur mycket som kommer från solvärmen. Ventilerna 

i investeringskalkylen har lång spindel för att underlätta god isolering av rörkretsarna.  
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3.5 Beräkning av nuvärden och återbetalningstider 

Den årliga kostnadsbesparingen för energi till bassängen utgår från Sveriges Tekniska 

Forskningsinstituts värden för hur mycket energi solfångarna ger per år och kvadratmeter 

referensyta. Dock har energiproduktionen under november, december och januari eliminerats 

på grund av kortare dagar här i norr, kallare klimat och att snö sannolikt täcker solfångarna 

under denna tid.  

Beräkningarna har gjorts för tre huvudalternativ för investering, att investera i enbart 

solfångare eller en kombinerad investering där bassängen kopplas in mot värmeprimär samt 

att därefter investera i solfångare. Detta efter önskemål från beställaren efter samtal en bit in i 

projektet, när problemen med den befintliga inkopplingen mot radiatorkretsen 

uppmärksammats. Då det tidigare var okänt att bassängen också använde elvärme är en 

inkoppling mot värmeprimär en självklar investering för beställaren och kalkylerna bör utgå 

ifrån att denna investering gjorts. Investeringskalkylen för inkopplingen mot värmeprimär 

redovisas också. Alternativet att enbart investera i solfångare har gjorts i jämförelsesyfte, detta 

var också ett önskemål från beställaren samt en rekommendation från handledare Jens Köpsén 

på SWECO Systems. Rapporten ger då en generell bild av om solvärme kan vara en lönsam 

investering i regionen beroende på befintligt energisystem.   

Nuvärdesberäkningarna görs enligt ekvation (38). Solfångarnas ekonomiska livslängd beräknas 

till 40 år. En årlig energiprisökning för fjärrvärme om 3 % och för el om 4 % tas med i 

nuvärdesberäkningen enligt ekvation (39). Kalkylräntan har getts av beställaren till 4 %. De 

nuvärdesfaktorer och nusummefaktorer som använts i beräkningarna presenteras nedan i 

tabell 3. Dessa har beräknats med hjälp av ekvation (43) samt hittats i tabeller. 

Återbetalningstiden för investeringsalternativen beräknas med hjälp av ekvation (41). 

Nuvärdeskvoten beräknas också med hjälp av ekvation (40), för att underlätta jämförelsen 

mellan investeringsalternativen.  

Tabell 3. Nuvärdesfaktorer och nusummefaktorer som använts i beräkningarna av investeringarnas nuvärden. 

 Kalkylräntan 
[%] 

Nuvärdefaktor efter 20 
år 

Nusummefaktor för 40 
år 

För beräkning av 
nuvärde för kostnader 
som ej påverkas av 
energiprisökning 

4 0,46 19,79 

Med 3 % årlig 
energiprisökning på 
fjärrvärme 

1 0,82 32,83 

Med 4 % årlig 
energiprisökning på el 0 1 40 

Det har inte tagits med något investeringsbidrag i kalkylerna där det skulle kunna vara 

intressant. Det är svårt att förutspå hur stor summa som skulle vara möjligt att få i 

investeringsbidrag. Då bidraget endast kan fås under premissen att all elvärme ska elimineras, 

men inte fås för konvertering från elvärme till fjärrvärme, är det egentligen endast ett 
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alternativ där detta går att säkra. Det är då en kombinerad investering där bassängen kopplas 

in mot fjärrvärmeprimären samt att en investering i solfångare därefter sker. Det är viktigt att 

möjligheten till bidrag tas i beaktning när kalkylerna analyseras. Dock får inte bidraget 

användas till att göra en investering lönsam, exakt vad som gäller för detta är inte helt klarlagt. 

Kanske kan det gå att få bidrag för att investeringen ska kunna gå att räkna hem på 20 års sikt, 

detta enligt Jesper Peterson på Naturskyddsföreningen som arbetar med den aktuella fonden 

[21].  

I dagsläget betalar landstinget 0,32 kr/kWh vintertid för fjärrvärme, och 0,31 kr/kWh 

sommartid. Vinterpriset gäller från november till och med mars, resten av året gäller 

sommarpris. När sommarpris gäller på fjärrvärme tar man inte heller ut någon Q/W-avgift. Då 

solfångarna ger mycket lite energi under den tid som Jämtkraft tar ut Q/W-avgift är det inte 

troligt att denna skulle försämras av en installation av solfångare med denna systemlösning. 

Det tas därmed inte med någon sådan effekt i utvärderingen av investeringsalternativen. 

Elpriset inklusive alla avgifter är för landstinget 1,02 kr/kWh, detta är det elpris som använts i 

kalkylerna.  

Information om installationskostnad för solfångarna har uppskattats med hjälp av Wikells 

kalkylprogram använts där kostnad för installation av solfångare finns. I kalkylprogrammet 

finns både plana solfångare och vakuumsolfångare. Kostnaderna har undersökts för 

installation av det antal moduler som de olika solfångarna kräver, av plana och vakuum.  
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4 Resultat 

4.1 Mätresultat och Beräkningar 

Mätningen av flöde och temperaturer till och från bassängen gav upphov till 54 mätvärden för 

flödet respektive 78 mätvärden för temperaturerna. De tre sista mätvärdena från 

flödesmätningen kasserades då dessa värden ansågs osäkra eftersom mätningen avbröts på 

grund av mätarens låga batterinivå. I Figurerna 11 och 12 nedan visas resultaten från 

mätningarna av temperaturer respektive flöde.  I figur 11 nedan syns tydligt hur 

vattentemperaturen ökar på morgonen. Detta beror troligen på att utetemperaturen sjunker 

under denna tid varvid temperaturen stiger i radiatorkretsen.  

Figur 11. Temperatur på in- och utgående vatten i värmeväxlaren (primärsidan) som funktion av tiden. 

I Figur 12 nedan ses mätresultatet från flödesmätningen. Här ses hur flödet är relativt jämt 

under eftermiddagen och kvällen för att sjunka ungefär från midnatt och framåt. Detta kan 

bero på tröghet i systemet då radiatorvattnet som cirkulerar till bassängen stängdes av under 

förmiddagen mellan cirka 8.20 och 10.50 den dagen mätningarna genomfördes. Det är 

utetemperaturen som styr hur varmt vattnet i kretsen ska vara. Om radiatorerna inte behöver 

värme riskerar vattnet som värmer bassängen att bli för kallt. I styrsystemet finns därför en 

gräns om att inkommande vatten till värmeväxlaren ej får vara kallare än 38 °C. Om detta sker 

så stryps flödet av radiatorvatten till växlaren och elpatronen går igång för att värma 

bassängvattnet istället. Detta hade skett under förmiddagen den 11 april, enligt lagrade data 

om ventilers öppningsgrad och radiatorkretsens temperatur.  
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Figur 12. Flödet av det avsvalnade radiatorvattnet ut från värmeväxlaren som funktion av tiden. 

 

4.1.1 Beräkning av bassängens energibehov 

I tabell 4 nedan presenteras resultaten av beräkningarna av medeleffekter och energibehov 

per dygn respektive år för bassängen. I beräkningarna anses dagtid vara från 8.00 fram till 

18.00. Nattetid anses alltså vara från 18.00 och fram till 8.00 på morgonen. Mätvärden och 

beräkningsvärden för effekt och energi ges tabellerat i bilaga 3.  

Tabell 4. Resultatet av beräkningarna för bassängens effekt- resp. energibehov med mätvärdena från flödes- och 
temperaturmätningen. 

Medeleffekt, dagtid [kW] 17 

Medeleffekt, nattetid [kW] 24 

Dygnsmedeleffekt [kW] 21 

Totalt energibehov per dygn [kWh/dygn] 516 

Totalt energibehov per år [kWh/år] 188 000 
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4.1.2 Beräkning av bassängens energibehov med bassängtäcke 

Resultatet av beräkningarna av värmeavgivning för hela bassängytan respektive 10 % av 

bassängytan visas i tabell 5 nedan. Förlusterna via förångning från bassängytan är som synes 

den överlägset största förlustposten.  

Tabell 5. Resultaten av beräkningarna av energiförlust med hela bassängytan respektive 10 % av bassängytan 
täckt. 

 100 % av ytan, [kW] 10 % av ytan, [kW] 

Qstrål. 1,71 0,17  

Qconv 1,15 0,11  

Qevap. 10,48 1,05  

Qtot 13,34 1,33  

Resultatet av beräkningarna för bassängens energibehov med bassängtäcke visas i tabell 6 

nedan. Att ha bassängen stående utan bassängtäckning är bevisligen förenat med stora 

förluster. Den årliga energibesparingen om bassängtäcket används blir 56 MWh/år. Detta 

enligt beräkningsresultaten i tabell 4 och tabell 6 om det totala energibehovet årligen med 

bassängtäcke på 90 % av ytan subtraheras från det totala energibehovet årligen utan 

bassängtäcke.  

Tabell 6. Resultatet av beräkningarna för kompensering av bassängens energibehov utan och med bassängtäcke. 

Total energiförlust utan bassängtäckning [kWh/år]  63 000 

Transmissionsförluster genom bassängtäcket [kW]  0,031 

Effektförlust från ej täckt yta [kW]   1,334 

Totalt energibehov per dygn med bassängtäcke [kW/dygn]  360 

Totalt energibehov per månad med bassängtäcke [kWh/månad]  11 169 

Totalt energibehov per år med bassängtäcke [kWh/år]  132 000 

Medeleffektbehov med bassängtäcke [kW]  15 

Resultatet av beräkningarna för kompensation för det trasiga bassängtäcket visar alltså att 

bassängens energibehov med bassängtäcke blir 360 kWh/dygn, 132 MWh/år och ett 

medeleffektbehov om 15 kW. I figur 13 nedan presenteras ett stapeldiagram för bassängens 

årsenergibehov med - respektive utan bassängtäckning. Stapeldiagrammet förtydligar att 

energibesparingen blir stor om bassängtäcke används. 
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Figur 13. Bassängens energibehov med och utan bassängtäckning. 

4.1.3 Resultat från beräkning av effekt och energi från solfångarna en typdag 

I figur 14 nedan visas resultaten för beräkningen av total solinstrålning mot lutande yta i 

Östersund den 21:a juni. Maximal total solinstrålning för typdagen är cirka 940 W/m2. Några 

negativa värden tidigt och sent på dygnet har tagits bort, solinstrålningen kan omöjligen vara 

negativ. Anledningen till att de är att negativa är bland annat att zenitvinkeln och solhöjden 

blir negativa vid dessa tidpunkter. Det i sin tur betyder att solen ligger under horisonten och 

ytan kan därmed inte träffas av någon solinstrålning.  

En annan anledning till att värden på direkt solinstrålning blir negativa är att infallsvinkeln, i, 

blir större än 90°. Detta innebär att solstrålarna inte träffar ytan, är vinkeln större än 90° 

träffar solstrålarna bakom eller undersidan av ytan. Är infallsvinkeln precis 90° kommer 

solstrålarna att infalla längst med ytan. Dock kan det fortfarande finnas diffus och eventuell 

reflekterande strålning mot ytan vid ovan nämnda fall.  

Figur 14. Timvis total solinstrålning en klar dag mot en 45 grader lutande och söderriktad yta i Östersund den 21:a 
juni. 
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Då solfångarnas verkningsgrad varierar med inkommande solinstrålning har verkningsgraden 

beräknats på timbasis för de olika solfångarna. Hur verkningsgraden varierar under dagen kan 

ses i figur 15 nedan för de olika solfångarmodellerna. De plana solfångarna har till synes högre 

verkningsgrad under denna dag, men påverkas också mer av varierande solinstrålning än 

vakuumsolfångarna. Resultatet för beräkningarna av solfångarnas verkningsgrad gäller för en 

arbetstemperatur i solfångarna om 50 °C, samt en omgivningstemperatur om 25°C.  

I figur 15 ovan återfinns två solfångarmodeller som ej återfinns i figur 16 nedan. En ny plan 

solfångare och en ny vakuumsolfångare. Den nya plana solfångaren, ST2-AR, ersätter senare 

Teknoterm HT-AR. HT-AR har en mycket stor referensyta per modul (12,5 m2) vilket gör det 

svårt att göra en exakt dimensionering med denna solfångare. Effecta VAC tas med då 24-ST 

visade goda resultat på årlig täckningsgrad i senare beräkningar.  

Beräkningarna som gjorts för energin och effekten ut från solfångarna gjordes först för 

anläggningar som täcker bassängens energibehov den månad som de ger mest energi. I figur 

16 nedan presenteras hur mycket energi som går till lagring från dessa anläggningar en klar 

dag den 21:a juni, med solinstrålning beräknad för Östersund.  
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Figur 15. Solfångarnas verkningsgrad och dess beroende av solinstrålningens variation under dagen som 
funktion av tiden. 
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Figur 16. Energi som går till ackumulatortankarna från de olika solfångartyperna under typdagen den 21/6. Detta 

gäller för en solfångaryta dimensionerad för att täcka bassängens energibehov den månad de ger mest energi. 

Om energin som går till ackumulatortankar från de olika anläggningarna summeras timvis fås 

en uppskattning av hur stor lagringsvolym som krävs i ackumulatortankarna. Genom att 

subtrahera bassängens totala energibehov om 180 kWh under de timmar som solfångarna inte 

ger någon energi ges hur stort överskottet eller underskottet av energi blir. Resultatet av dessa 

beräkningar visas i tabell 7. Den solfångaryta som anges i tabellen är solfångarnas 

apparaturarea. Värdena i tabell 7 gäller en solfångaryta som klarar att täcka bassängens 

energibehov den månad solfångarna ger mest energi. 

Tabell 7. Total levererad energi till ackumulatortankarna under en klar dag den 21:a juni i Östersund för de olika 
solfångarmodellerna, erforderlig lagringsvolym för energin och energiöverskottet till nästa dygn.  

  

Solfångaryta [m2] 
Totalt till 

ackumulatortankar 
[kWh]: 

V [m3] 
Energi kvar i 
lager [kWh] 

 

FP215P 172 627 8,3 447  

HT-AR 125 489 6,5 309  

24 105 219 2,9 39  

I tabell 7 visas att energiöverskottet blir stort för anläggningar i den här storleken. Därför 

genomförs beräkningar för att hitta den anläggningsstorlek som täcker bassängens 

dygnsenergibehov vid dagar med optimala förhållanden. Den typdag som användes var den 

21:a juni, årets längsta dag. Himlen antogs vara molnfri och omgivningstemperaturen 25°C, så 

att värmeförlusterna från solfångarna var små. Resultatet av dessa beräkningar visas i tabell 8 

nedan. 
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Tabell 8. Resultaten av beräkningar för dimensionering av solfångaranläggningar som täcker dygnsenergibehovet 
en klar dag den 21:a juni. 

 
Solfångar
-yta [m2] 

Antal 
moduler 

[st.] 

Tot. t 
tankar 
[kWh] 

Energi 
kvar i 
lager 

[kWh] 

V 
[m3] 

Årsutbyte 
från denna 

area 
[MWh/år] 

Årlig 
täcknings
grad [%] 

Plan Intelli-
heat FP215P 

72 38 187 7 2,5 31,3 23,8% 

Vakuum 
Intelli-heat 
24 ST 

90 39 185 5 2,4 64,1 48,7% 

Effecta VAC 76 25 189 9 2,5 45,3 34,4% 

ST2-AR 70 32 187 7 2,5 32,7 24,9% 

I tabell 8 ovan presenteras även årsenergiutbyten från den dimensionerade solfångarytan 

samt dess årliga täckningsgrad i procent relaterat till bassängens årsenergibehov om 132 000 

kWh. Solfångaren med beteckningen ST2-AR är en solfångare från samma leverantör som 

Teknoterm HT-R och Effecta VAC. Denna tas med i jämförelsen istället för Teknoterm HT-AR då 

dess moduler har mycket stor yta, det är svårt att göra en noggrann dimensionering efter 

dessa premisser med denna solfångare. Erforderlig tankvolym för att lagra värmen från 

solfångarna denna dag är ungefär 2,5 m3. För att garantera att lagringsutrymme finns samt att 

säkerställa skiktningen i tankarna väljs då en lagringsvolym på 3 m3. Beräkningarna för tiden 

det tar att höja temperaturen i lagret genomfördes. Dessa visar att det tar mellan 5 och 5,5 

timmar att höja temperaturen 30°C i hela lagringsvolymen (3 m3) med medeleffekten från 

solfångarna den undersökta typdagen.  

Ovan dimensionerade antal solfångarmoduler ger som tidigare nämnts en extra belastning på 

taket varvid det kan behöva förstärkas. Tabell 9 nedan presenterar resultatet av beräkningarna 

för solfångarnas belastning på byggnadens tak.  

Tabell 9. Resultaten av beräkningen av dimensionerat antal solfångarmodulers belastning på byggnadens tak. 

 

Antal 
moduler 

[st.] 

Total 
vikt 
[kg] 

Modularea 
[m2/modul] 

Total modularea 
[m2] 

Belastning 
på taket 
[kg/m2] 

Plan Intelli-heat 
FP215P 

38 1187 2,15 81 15 

Vakuum Intelli-heat 
24 ST 

39 3046 3,95 153 20 

Effecta VAC 25 981 3,41 87 11 

ST2-AR 32 1182 2,44 77 15 

Som tidigare beskrivits är det möjligt att belasta taket med ca 50 kg extra vikt per 

kvadratmeter. Den extra belastningen från solfångarna ska alltså inte utgöra något problem 

enligt resultatet av beräkningarna i tabell 9. Solfångarna ska placeras i 45° vinkel på ställningar. 

Det kan antas att solfångarnas vikt då distribueras ut över halva dess modulyta, då klaras 

belastningsgränsen med minst 10 kg/m2. Det tillkommer också lite vikt för rören på taket.  
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4.2 Resultat av ekonomiska beräkningar 

4.2.1 Investeringskalkyler 

I tabellerna 10-13 nedan presenteras delkostnader och totalkostnader för investering i 

solfångaranläggningarna enligt dimensioneringen i tabell 8 ovan. Förutom materialkostnader 

finns installationskostnaderna med i alla poster, utom i posten solfångare. Denna anges istället 

i posten; Installation av solfångare. Kostnaderna har avrundats uppåt. I posten El och Styr ingår 

förutom materialkostnader för styrsystem även installationskostnader och programmering av 

styrsystem, givare och pumpar. I posten Värmeväxlare ingår två värmeväxlare, en för 

värmeväxling från solkretsen till ackumulatortankarna och en för värmeväxling från 

ackumulatortankarna till bassängen. I de redovisade kostnaderna ingår inte moms. I 

investeringskalkylerna är förutom solfångarmodulerna, rören den största individuella 

kostnaden. 

I tabell 14 nedan visas investeringskostnaden för att koppla in bassängen mot värmeprimär.  

Tabell 10. Investeringskalkyl för solgångaren ST2-AR med 32 moduler. 

 
Kostnad [kr] 

Solfångare 170 000 

Stativ 32 000 

Installation av solfångare 29 000 

Värmebärare 14 000 

Ackumulatortankar 16 800 

Tryckkärl (f ackumulatortankar) 3000 

Expansionskärl (f solkrets) 3000 

Blandningskärl 9200 

Värmeväxlare 29 000 

Pumpar 10 400 

Energimätare och givare 55 500 

Rör inkl installation 115 000 

Ventiler osv 35 600 

El och Styr 34 500 

Fast stege med fallskydd 25 000 

Oförutsedda utgifter, 10 % av total investeringskostnad 58 200 

Total investeringskostnad 640 200 

 

  



46 
 

Tabell 11. Investeringskalkylen för FP 215P med 38 stycken moduler. 

 
Kostnad [kr] 

Solfångare 193 000 

Stativ 64 000 

Installation av solfångare 35 000 

Värmebärare 3500 

Ackumulatortankar 16 800 

Expansionskärl (f solkrets) 3000 

Tryckkärl (f ackumulatortankar) 3000 

Blandningskärl 9200 

Värmeväxlare 29 000 

Pumpar 10 400 

Energimätare och givare 55 500 

Rör inkl installation 115 000 

Ventiler osv 35 600 

El och Styr 34 500 

Fast stege med fallskydd 25 000 

Oförutsedda utgifter, 10 % av total investeringskostnad 63 250 

Total investeringskostnad 695 750 

 

Tabell 12. Investeringskalkyl för 24-ST med 39 stycken moduler. 

 
Kostnad [kr] 

Solfångare 390 000 

Stativ 64 000 

Installation av solfångare 42 000 

Värmebärare 3500 

Ackumulatortankar 16 800 

Expansionskärl (f solkrets) 3000 

Tryckkärl (f ackumulatortankar) 3000 

Blandningskärl 9200 

Värmeväxlare 29 000 

Pumpar 13 800 

Energimätare och givare 55 500 

Rör inkl installation (koppar och plaströr med isolering) 115 000 

Ventiler osv 35600 

El och Styr 34 500 

Fast stege med fallskydd 25 000 

Oförutsedda utgifter, 10 % av total investeringskostnad 83 990 

Total investeringskostnad 923 890 
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Tabell 13. Investeringskalkyl för VAC med 25 stycken moduler. 

 
Kostnad [kr] 

Solfångare 264 000 

Stativ 32 000 

Installation av solfångare 27 000 

Värmebärare 14 000 

Ackumulatortankar 16 800 

Tryckkärl (f ackumulatortankar) 3000 

Expansionskärl (f solkrets) 3000 

Blandningskärl 9200 

Värmeväxlare 29 000 

Pumpar 13 800 

Energimätare och givare 55 500 

Rör inkl installation (koppar och plaströr m isolering) 115 000 

Ventiler osv. 35600 

El och Styr 34 500 

Fast stege med fallskydd 25 000 

Oförutsedda utgifter, 10 % av total investeringskostnad 67 740 

Total investeringskostnad 745 140 

 

Tabell 14. Investeringskalkyl för inkoppling av bassängen mot värmeprimär. 

 
Kostnad [kr] 

Rör inkl installation (plaströr) 19100 

Värmeväxlare 7700 

Reglerventil 6000 

Oförutsedda utgifter, 10 % av total investeringskostnad 3280 

Total investeringskostnad 36 100 
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4.2.2 Underhålls och Driftskostnadskalkyl 

Driftskostnaderna för de olika systemen varierar beroende på hur stora pumpar systemen 

kräver. För alla anläggningar ingår pumpbyte i kretsarna samt byte av värmebärare i systemet 

efter 20 år. Speciellt för just vakuumsolfångarna är den beräknade underhållskostnaden för att 

byta 2 stycken vakuumrör årligen. Efter 20 år beräknas alla vakuumrör i systemet behöva bytas 

ut pga. försämrad verkningsgrad. Tabell 15 nedan visar vilka underhåll som beräknats för de 

olika solfångarna, samt kostnaderna för dessa underhåll i dagens penningvärde.  

Tabell 15. Beräknade underhållskostnader och driftskostnader för de olika solfångaranläggningarna. 

  Underhåll Drift 

  Byte av 
värmebärare 

efter 20 år 
[kr] 

Pumpbyte efter 
20 år [kr] 

Byte av vakuumrör, 
2 stycken per år 

[kr/rör] 

Byte av alla 
vakuumrör 
efter 20 år 

[kr] 

Pumpar 
[kr/år] 

ST2-AR 14 000 10 400 - - 146 

FP 215P 3500 10 400 - - 112 

24-ST 3500 13 800 200 187 200 118 

VAC 14 000 13 800 400 180 000 132 

 

4.2.3 Resultat av nuvärdesberäkningar och beräkningar för återbetalningstid 

Här presenteras resultatet av nuvärdesberäkningarna och investeringarnas 

återbetalningstider. Solfångarna beräknas ha en teknisk livslängd om 40 år. Nedan, i tabell 16 

presenteras solfångarnas kostnadsbesparing för uppvärmning av bassängen, om solvärmen 

ersätter fjärrvärme. Beräkningarna gäller om bassängen först kopplas in mot värmeprimären, 

som planerat. Som anges i tabellen ger de två vakuumsolfångarna i jämförelsen mer energi än 

vad de plana solfångarna ger.  

Tabell 16. Kostnadsbesparing för uppvärmning av bassängen om solvärmen ersätter fjärrvärme. 

 
Solenergi (april-okt) 

[MWh] 
Solenergi (nov -mars) 

[MWh] 
Totalt från 

solfångare [MWh] 
Besparing 

[kr/år] 

VAC 39,5 5,8 45,3 14101 

ST2-AR 29,4 3,3 32,7 10170 

FP215P 27,0 4,3 31,3 9746 

24-ST 55,3 8,8 64,1 19959 
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I figur 17 ovan presenteras resultatet av nuvärdesberäkningen för inkoppling av bassängen 

mot fjärrvärmeprimären samt en kombinerad investering där bassängen först kopplas in mot 

värmeprimär samt att det därefter investeras i solfångare, så solvärmen enbart ersätter 

fjärrvärme. För en utförlig, tabellerad presentation av beräkningarna där nuvärden för 

underhåll, driftskostnad, kostnadsbesparing ges, se bilaga 4.  

I figuren ovan visas att alla alternativ för investering i solfångare efter att bassängen kopplats 

in mot värmeprimär är olönsamma.   

Tabell 17 nedan presenteras resultatet av beräkningarna för återbetalningstid samt 

nuvärdeskvoter för investering i att koppla bassängen mot värmeprimär samt att därefter 

investera i solfångare då solvärmen ersätter enbart fjärrvärme. Det visar sig att en investering i 

att koppla in bassängen mot värmeprimär skulle betala tillbaka sig inom ett år. Investeringen 

har också en nuvärdeskvot om 45,5 vilket innebär att investeringen vid kalkyltidens slut gett 

tillbaka 45,5 gånger pengarna.   

Om solvärmen ska ersätta enbart fjärrvärme är det dock inget solfångaralternativ som betalar 

tillbaka sin investeringskostnad inom kalkyltiden. Dessa alternativs nuvärdeskvoter är också 

alla negativa.  

  

 

-1000000 

-500000 

0 

500000 

1000000 

1500000 

2000000 

N
u

vä
rd

e 
[k

r]
 

FJV-primär till bassängen: 

Fjv-primär till bassängen och 
38 moduler FP 215 PL: 

Fjv-primär till bassängen och 
39  moduler 24-ST: 

Fjv-primär till bassängen och 
25 moduler VAC: 

Fjv-primär till bassängen och 
32 paneler ST2-AR: 

Figur 17. Resultatet av nuvärdesberäkningen för inkoppling av bassängen mot värmeprimär samt för 
solfångarna om solvärmen ersätter enbart fjärrvärme. 
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Tabell 17. Återbetalningstid och nuvärdeskvot för att koppla in bassängen mot fjärrvärmeprimär samt för 
investering i solfångare om solvärmen ersätter enbart fjärrvärme. 

 Årlig besparing [kr] Återbetalningstid [år] NV-kvot  

Värmeprimär till bassängen 41904 1 45,5 
Värmeprimär till bassängen och 
38 moduler FP 215 PL 

9746 71 -0,6 

Värmeprimär till bassängen och 
39 moduler 24-ST 19959 46 -0,4 

Värmeprimär till bassängen och 
25 moduler VAC 14101 53 -0,5 

Värmeprimär till bassängen och 
32 paneler ST2-AR 10170 63 -0,5 

Om bassängen istället behåller sin nuvarande inkoppling mot radiatorkretsen ersätter 

solvärmen elvärme och fjärrvärme. Då denna koppling gör att elvärmen går på vid varmare 

väder när solfångarna ger mycket energi har den energi solfångarna ger under april till oktober 

beräknats ersätta elvärme. Beräkningarna av besparing på årsbasis från solfångarna om detta 

görs, ges i tabell 18 nedan.  

Tabell 18. Resultatet av beräkningarna för kostnadsbesparing om solfångarna ersätter elvärme och fjärrvärme. 

 

Solenergi 
(apr-okt) 
[MWh] 

Solenergi 
(nov-mar). 

[MWh] 

Totalt från 
solfångare 

[MWh] 

Besparing 
för 

fjärrvärme 
[kr] 

Besparing 
för elvärme 

[kr] 

Besparing 
[kr/år] 

VAC 39,5 5,8 45,3 1840 40340 42180 

ST2-AR 29,4 3,3 32,7 1044 30026 31070 

FP215 27,0 4,3 31,3 1378 27534 28912 

24-ST 55,3 8,8 64,1 2821 56391 59211 
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I figur 18 ovan visas resultatet av nuvärdesberäkningarna om solvärmen ersätter el sommartid 

och fjärrvärme vintertid. För en utförlig presentation av beräkningsresultatet, se bilaga 4. Alla 

solfångarna blir lönsamma under kalkyltiden med dessa premisser.  

I tabell 19 presenteras resultatet av beräkningarna för återbetalningstid samt nuvärdeskvot för 

att investera i solvärme med nuvarande inkoppling av radiatorkrets mot bassängen. 

Solfångaren med kortast återbetalningstid går med vinst de 24 sista åren, solfångaren med 

längst återbetalningstid går med vinst de 16 sista åren av kalkyltiden. Det alternativ, 

vakuumsolfångaren 24-ST, med den största kostnadsbesparingen enligt tabellen nedan är 

också det alternativ med den största nuvärdeskvoten. Denna investering ger tillbaka 1,4 

gånger pengarna vid kalkyltidens slut. 

Tabell 19. Återbetalningstid samt nuvärdeskvot för investering i solfångare om solvärmen ersätter fjärrvärme och 
elvärme. 

  Årlig besparing [kr] Återbetalningstid [år] NV-kvot  

FP 215 28912 24 0,6 

24-ST 59211 16 1,4 
VAC 42180 18 1,1 
ST2-AR 31070 21 0,9 
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Figur 18. Resultatet av nuvärdesberäkningarna om solvärmen ersätter el och fjärrvärme. 
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4.2.4 Kostnader för uppvärmning av bassängen 

 

Figur 19. Årlig kostnad för uppvärmning av bassängen vid olika åtgärder, här ersätter solvärmen alltid fjärrvärme. 

Ovan i figur 19 presenteras årlig kostnad för uppvärmning av bassängen. Figur 19 visar årlig 

uppvärmningskostnad om elvärmen helt tas bort, fjärrvärme används året runt samt när 

solvärme ersätter fjärrvärme när solfångarna är i drift. Årskostnaden för uppvärmning av 

bassängen mer än halveras om bassängen kopplas in mot värmeprimären. Investering i 

solfångare minskar därefter som förväntat den årliga uppvärmningskostnaden ytterligare. 
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Figur 20 ovan visar årlig uppvärmningskostnad om solfångare installeras med befintlig 

koppling. Lägst årskostnad ger investeringen i 39 moduler av solfångaren 24-ST. 
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Figur 20. Årskostnader för uppvärmning av bassängen om enbart solfångare installeras, solfångarna ersätter 
då i huvudsak elvärme sommartid. 
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5 Diskussion 

Solfångaranläggningarna i de ekonomiska kalkylerna har dimensionerats för att täcka 

bassängens energibehov under dagar med varm omgivningstemperatur och mycket 

solinstrålning. Då bassängens energibehov var okänt vid projektets start finns dock en 

osäkerhet i denna dimensionering. Bassängens energibehov beräknades genom att mäta flöde 

och temperaturer på radiatorvattnet till bassängen. På grund av problem med flödesmätaren, 

som laddade ur efter 12 timmar, fanns inte så mycket underlag för beräkning av bassängens 

energibehov. Flödesmätaren kan ej lagra data och laddas samtidigt då detta görs på samma 

kontakt. Den kan inte heller ladda via den dator som den kopplas till. Mätresultatet går att se i 

figur 11 och 12 samt i bilaga 3. Då det tyvärr inte fanns tid för att göra fler mätningar på 

bassängen är det endast värden från denna mätning som använts i beräkningarna för 

bassängens energibehov. Det hade varit önskvärt att kunna ta upp data under en längre 

period, låt säga en vecka. Med fler mätvärden spridda över tid minskar risken för att 

beräkningarna för energi och effekt till bassängen blir missvisande. Detta var dock inte möjligt 

med den tillgängliga mätutrustningen.  

Jens Köpsén på SWECO Systems i Östersund har tidigare gjort en utredning av 

ventilationssystem till en liknande terapibassäng på Sundsvalls sjukhus. Denna bassäng hade 

energimätare, så dess energibehov var känt. Energibehovet för bassängen i Sundsvall ligger i 

samma storleksordning som det beräknade energibehovet utifrån mätvärdena i denna 

förstudie, om hänsyn tas till bassängernas yta [30]. Detta talar för att beräkningarna ger en god 

bild av bassängens verkliga energianvändning.  

Eftersom bassängtäckningen varit trasig när beräkningarna för bassängens energibehov 

genomfördes kompenserades detta med beräkningar av förluster från icke täckt respektive 

täckt bassäng. Resultatet av dessa beräkningar ses i tabell 6. I tabell 5 presenteras resultatet av 

beräkningarna för värmeavgivning från bassängytan. I dessa beräkningar görs antagandet att 

bassängtäcket täcker 90 % av bassängens yta. Om den täckta ytan i verkligheten avviker 

mycket från detta värde är det en felkälla som påverkar beräkningen av bassängens 

energibehov. Efter samtal med personalen som arbetar med driften av bassängen anses 

täckningsgraden dock vara en god approximation. En annan viktig parameter som påverkar 

beräkningen av bassängens energibehov är om bassängen är täckt längre eller kortare tid än 

det som antagits i beräkningarna. Här har det antagits att bassängen är täckt från 19.00 på 

kvällen till 8.00 på morgonen.  I verkligheten kan denna tid tänkas variera lite beroende på om 

det är helg eller vardag, om bassängen är uthyrd för kvällen och så vidare. Den tid som 

bassängen är täckt är således en möjlig felkälla i beräkningarna.  

Det är intressant att notera hur de olika solfångarnas verkningsgrader varierar i figur 15. När 

solfångare studeras i litteratur och när deras respektive årsutbyten jämförs dras ofta slutsatsen 

att vakuumsolfångare är mer effektiva än vad plana solfångare är i alla lägen. I figur 15 visas 

dock hur solfångarnas verkningsgrader varierar med inkommande solinstrålning den 

undersökta typdagen när omgivningstemperaturen är gynnsam, 25°C. Typdagen valdes till den 

21:a juni. I förhållandena för typdagen har de plana solfångarna bättre verkningsgrad än 

vakuumsolfångarna. Fenomenet medför att det behövs en något större yta av 
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vakuumsolfångare relativt plana solfångare för att klara att täcka bassängens värmebehov den 

undersökta typdagen, 21:a juni.  

Däremot så påverkas inte vakuumsolfångarna av kallare utetemperaturer på samma sätt som 

plana solfångare gör. Det syns också i figur 15 hur vakuumsolfångarnas verkningsgrad inte 

påverkas lika mycket av hur solinstrålningen varierar under dagen. Vakuumsolfångarna får 

därmed ett betydligt högre årsutbyte än de plana solfångarna, se tabell 8. De kan tillvarata 

solvärmen en större del av året. De beräknade effekterna som fås från solfångarna har 

jämförts med de värden som anges i respektive solfångares testrapporter. Alla värden har inte 

kontrollerats, den beräknade effekten per modul har i några fall jämförts med de tabellerade i 

testrapporterna för lämplig instrålad soleffekt. De värden som jämförts tycks dock stämma väl 

överens med varandra varvid underlaget som gjorts för dimensioneringen av 

solfångaranläggningarna troligen överensstämmer med verkligheten.  

Utifrån de presenterade resultaten för nuvärdesberäkningarna i figur 17 och 18 finns två 

tydliga investeringar som tycks vara goda alternativ. Alternativen är att enbart koppla in 

bassängen mot värmeprimär, eller att enbart investera i 39 moduler av solfångaren 24 -ST. 

Dessa är också de bästa alternativen om nuvärdeskvoterna studeras i tabellerna 17 och 19. 

Tittar man på dessa investeringars återbetalningstider så skiljer de sig åt väsentligt. En 

investering i att åtgärda bassängens idag olyckliga inkoppling på radiatorkretsen är återbetald 

inom 1 år när bassängen värms enbart med fjärrvärme istället för med el och fjärrvärme. För 

det mest gynnsamma alternativet för investering i enbart solfångare, 24-ST, tar det 16 år innan 

investeringen betalat tillbaka sig.  

Sker stora ökningar i priset på fjärrvärme innebär det en trygghet att ha solvärme som 

levererar kostnadsfri energi när investeringskostnaden är återbetalad. Om en investering i 

enbart solfångare görs hinner alla solfångaralternativ bli lönsamma på de 40 år som 

solfångarna beräknas vara i drift. Den kortaste återbetalningstiden är 16 år medan den längsta 

återbetalningstiden är 24 år, se tabell 19. Nuvärdena för dessa investeringar är alla positiva, se 

figur 18, störst lönsamhet har vakuumsolfångaren 24-ST med en beräknad vinst om cirka 

1,3miljoner kr på 40 år. Att investera i att enbart koppla in bassängen mot fjärrvärmeprimären 

får en beräknad vinst om cirka 1,6 miljoner kr på 40 år.  

Inget av solfångaralternativen hinner bli lönsamt om en investering i solfångare sker efter att 

bassängen kopplats in mot värmeprimär. Fjärrvärmen i regionen är för billig för att 

investeringen ska betala tillbaka sig. Dessa beräkningar gäller alltså om inget 

investeringsbidrag fås från Naturvårdsverkets Energieffektiviseringsfond. Att det inte blir 

lönsamt syns både på återbetalningstiderna i tabell 17, där den kortaste tiden är 46 år, samt på 

nuvärdena i figur 17 där alla solfångaralternativen har negativa nuvärden. 

Investeringskostnaden är för dyr och energikostnadsbesparingen för liten, trots att 

beräkningarna gjorts med hänsyn till en energiprisökning om 3 % årligen för fjärrvärmen. Om 

det skulle vara möjligt att få investeringsbidrag från Energieffektiviseringsfonden så att en 

kombinerad investering går att räkna hem inom 20 år är detta dock ett bra 

investeringsalternativ. Man eliminerar den dyra och ineffektiva elvärmen helt och har 

samtidigt gratis värme från solfångarna.  
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Om en kombinerad investering i inkoppling mot värmeprimären samt därefter investering i de 

solfångarna (24-ST)med den bästa nuvärdeskvoten i kalkylerna sker, så måste ett bidrag om 

525 000 kr erhållas för att investeringen ska bli lönsam på 20 år. Dock kräver dessa solfångare 

det största bidraget för att klara att bli lönsamma på 20 år vid en kombinerad investering. 

Detta beror på att dessa solfångare har den största investeringskostnaden av anläggningarna i 

jämförelsen. Det minsta bidrag som krävs för att en kombinerad investering ska bli lönsam på 

20 år är 437 000 kr, det gäller för 32 moduler av den plana solfångaren ST2-AR. Den årliga 

kostnadsbesparingen med dessa solfångare är dock hälften så stor som för vakuumsolfångaren 

24-ST.  

Ur miljö- och klimatsynpunkt är solfångare ett utmärkt verktyg. De ger emissionsfri värme och 

minskar därför utsläppen av växthusgaser genom att ersätta eller komplettera andra 

värmekällor när utomhusförhållandena är gynnsamma. Landstinget som offentlig institution 

bör vara i framkant i arbetet med minskad energianvändning och då är solfångare en god 

investering.  

Om investeringskalkylerna i tabell 10-13 studeras ses hur själva solfångarna utgör mellan cirka 

26-42 % av hela kostnaden för en investering i solvärme. Kostnaden för systemet med rör, 

trappbygge, värmeväxlare, pumpar och tankar med mera är sammantaget större. Därför kan 

det vara intressant att studera hur kalkylerna för nuvärde och återbetalningstid påverkas om 

antalet solfångare ökas för att också kunna försörja byggnaden med värme till tappvatten. 

Dock har det inte funnits utrymme för att undersöka denna hypotes i projektet då tiden varit 

för knapp.   

Värt att diskutera är också huruvida det är rimligt att beräkna årsenergiutbyte och därmed 

kostnadsbesparing från solfångarna med klimatdata för Stockholm, enligt Sveriges Tekniska 

Forskningsinstituts beräkningar. Eftersom energin som solfångarna ger under vintermånaderna 

november, december och januari räknats bort ger detta en bättre anpassning till förhållandena 

i Östersund. Här är det kallare klimat, mer snö och mycket korta dagar vintertid. Under 

sommartid är instrålad soleffekt troligen oftast lägre i Östersund än i Stockholm, dock kan 

detta kompenseras av att vi har längre dagar här i norr. Då detta är en förstudie vars syfte är 

att undersöka lönsamheten med solvärme och jämföra olika solfångare bedöms detta vara en 

god approximation, något som också bekräftats av Johan Björkman på Sveriges Tekniska 

Forskningsinstitut [25].  
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6 Slutsats 

Utifrån resultatet av beräkningarna för återbetalningstid och nuvärde för de olika 

investeringsalternativen i denna rapport dras slutsatsen att det mest lönsamma alternativet är 

att koppla in bassängen direkt mot fjärrvärmeprimären. Investeringen återbetalar sig inom 1 år 

och på 40 år sparar denna investering in 1,6 miljoner kronor. Den ger tillbaka mer än 45 gånger 

kostnaden för investeringen. Dock innebär detta att man förlorar den stora fördelen med 

solvärme, det vill säga gratis kilowattimmar. Med solvärme påverkas man inte i samma 

uträckning av utvecklingen på fjärrvärmemarknaden. I Sverige kan man dock aldrig göra sig 

oberoende av tillskottsvärme med hjälp av solfångare på grund av våra långa vintrar. Därför 

kommer man, även vid en investering i solfångare, inte att vara opåverkad av utvecklingen på 

energimarknaden. 

Vid en investering i enbart solvärme så är 39 moduler av vakuumsolfångaren 24-ST det mest 

lönsamma alternativet. Detta kommer då att spara in 1,3 miljoner kr för uppvärmning av 

bassängen, räknat med en energiprisökning om 4 % årligen för el och 3 % årligen för 

fjärrvärme. Detta alternativs återbetalningstid är dock 16 år, det vill säga längre än om 

bassängen enbart kopplas in mot fjärrvärmeprimären. Att behålla dagens inkoppling av 

bassängen mot radiatorkretsen är dock inte aktuellt. Det är heller inte att rekommendera, 

varken ur ett ekonomiskt och energieffektivt perspektiv. El ska användas till mer avancerade 

uppgifter än att värma.  

En kombinerad investering, att koppla in bassängen mot värmeprimären och att därefter 

investera i solfångare, är inte lönsamt och går inte att räkna hem under solfångarnas tekniska 

livslängd om 40 år. Detta gäller om inte bidrag erhålles. Om bidrag på mellan 437 000 – 525 00 

kr går att få från Naturskyddsföreningens Energieffektiviseringsfond blir en kombinerad 

investering i solfångare efter en inkoppling av bassängen mot värmeprimären återbetald på 20 

års sikt. Om det är möjligt att få investeringsstöd i denna storleksordning är detta alternativ 

konkurrenskraftigt, både ekonomiskt och miljömässigt. Det eliminerar helt den dyra elvärmen 

och ger gratis och emissionsfri värme från solen när investeringen återbetalat sig.  

Slutsatsen är att det mest lönsamma investeringsalternativet också är det enklaste, att koppla 

in bassängen mot värmeprimären istället för dagens inkoppling mot radiatorkretsen. 

Slutsatsen är särskilt intressant då det redan antogs vara fallet i starten av projektet.  
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Bilaga 1- Fastigheten 

Figur 21. Fastighetens utformning uppifrån. Den röda markeringen visar bassänghusets placering, den gula det 
tak som är mest intressant för placering av solfångare och den blå den ungefärliga placeringen av schaktet. 
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Bilaga 2- Systemlösning

 

Figur 22. Förslag på systemlösning för solfångaranläggningen. Hur solfångarna ska grupperas och 
kopplas in i serier och parallellt har ej tagits hänsyn till här då det beror på val av solfångare. 
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Bilaga 3- Mätvärden och beräkningar av energi- resp. effektbehov 
 

Tabell 20. Mätvärden för flöde- resp. temperaturer samt effekt- och energiberäkningar baserade på mätvärdena. 

Datum Tid 
Temper
atur in, 

Tin 

Temperat
ur ut, Tut 

ΔT 
Flöde 

[m3/h] 
Flöde 

[m3/s] 
Effekt 
[kW] 

Energi 
[kWh] 

2012-
04-11 

13:19:54 46,86 41,60 5,26 2,37578 0,000660 14,55 3,64 

2012-
04-11 

13:34:54 46,83 41,85 4,98 2,5923 0,000720 15,03 3,76 

2012-
04-11 

13:49:54 46,76 42,09 4,66 2,71509 0,000754 14,74 3,69 

2012-
04-11 

14:04:54 46,23 41,94 4,28 2,97478 0,000826 14,83 3,71 

2012-
04-11 

14:19:54 45,62 41,69 3,94 3,0819 0,000856 14,13 3,53 

2012-
04-11 

14:34:54 45,31 41,54 3,77 3,14452 0,000873 13,79 3,45 

2012-
04-11 

14:49:54 45,21 41,48 3,73 3,30518 0,000918 14,36 3,59 

2012-
04-11 

15:04:54 45,51 41,70 3,81 3,27771 0,000910 14,54 3,63 

2012-
04-11 

15:19:54 46,11 42,13 3,98 3,27078 0,000909 15,15 3,79 

2012-
04-11 

15:34:54 46,66 42,46 4,20 3,24472 0,000901 15,85 3,96 

2012-
04-11 

15:49:54 46,76 42,54 4,22 3,23322 0,000898 15,90 3,97 

2012-
04-11 

16:04:54 46,80 42,51 4,29 3,23135 0,000898 16,13 4,03 

2012-
04-11 

16:19:54 47,49 42,97 4,52 3,24307 0,000901 17,06 4,26 

2012-
04-11 

16:34:54 48,04 43,37 4,67 3,20549 0,000890 17,41 4,35 

2012-
04-11 

16:49:54 48,32 43,56 4,77 3,2545 0,000904 18,06 4,52 

2012-
04-11 

17:04:54 48,43 43,64 4,80 3,2491 0,000903 18,13 4,53 

2012-
04-11 

17:19:54 48,86 43,94 4,92 3,18201 0,000884 18,21 4,55 

2012-
04-11 

17:34:54 48,83 43,94 4,90 3,26853 0,000908 18,63 4,66 

2012-
04-11 

17:49:54 49,12 44,13 5,00 3,25243 0,000903 18,92 4,73 

2012-
04-11 

18:04:54 49,35 44,23 5,12 3,24605 0,000902 19,34 4,84 

2012-
04-11 

18:19:54 49,52 44,37 5,14 3,22929 0,000897 19,33 4,83 
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2012-
04-11 

18:34:54 49,99 44,65 5,34 3,21405 0,000893 19,97 4,99 

2012-
04-11 

18:49:54 50,48 44,99 5,49 3,20399 0,000890 20,49 5,12 

2012-
04-11 

19:04:54 50,99 45,31 5,68 3,13993 0,000872 20,77 5,19 

2012-
04-11 

19:19:54 51,30 45,48 5,81 3,20464 0,000890 21,68 5,42 

2012-
04-11 

19:34:54 51,70 45,77 5,93 3,14948 0,000875 21,73 5,43 

2012-
04-11 

19:49:54 51,88 45,93 5,95 3,20751 0,000891 22,22 5,55 

2012-
04-11 

20:04:54 52,03 46,03 6,00 3,19684 0,000888 22,31 5,58 

2012-
04-11 

20:19:54 52,66 46,44 6,23 3,2364 0,000899 23,45 5,86 

2012-
04-11 

20:34:54 53,64 47,08 6,56 3,24816 0,000902 24,80 6,20 

2012-
04-11 

20:49:54 53,57 47,01 6,56 3,21222 0,000892 24,51 6,13 

2012-
04-11 

21:04:54 53,96 47,30 6,66 3,22519 0,000896 24,99 6,25 

2012-
04-11 

21:19:54 54,59 47,76 6,83 3,26492 0,000907 25,97 6,49 

2012-
04-11 

21:34:54 55,06 48,08 6,98 3,22182 0,000895 26,17 6,54 

2012-
04-11 

21:49:54 55,56 48,44 7,12 3,25427 0,000904 26,98 6,75 

2012-
04-11 

22:04:54 55,67 48,49 7,18 3,20542 0,000890 26,80 6,70 

2012-
04-11 

22:19:54 55,56 48,48 7,09 3,2239 0,000896 26,59 6,65 

2012-
04-11 

22:34:54 55,64 48,50 7,14 3,30536 0,000918 27,47 6,87 

2012-
04-11 

22:49:54 55,59 48,47 7,12 3,23966 0,000900 26,86 6,72 

2012-
04-11 

23:04:54 55,67 48,55 7,13 3,30076 0,000917 27,38 6,84 

2012-
04-11 

23:19:54 55,67 48,59 7,08 3,30573 0,000918 27,25 6,81 

2012-
04-11 

23:34:54 55,63 48,55 7,08 3,31397 0,000921 27,32 6,83 

2012-
04-11 

23:49:54 55,87 48,67 7,20 3,19277 0,000887 26,76 6,69 

2012-
04-12 

00:04:54 55,82 48,63 7,19 3,11363 0,000865 26,07 6,52 

2012-
04-12 

00:19:54 55,72 48,42 7,30 3,05792 0,000849 25,98 6,49 

2012-
04-12 

00:34:54 56,08 48,39 7,69 2,88374 0,000801 25,82 6,45 

2012- 00:49:54 56,01 47,93 8,08 2,56453 0,000712 24,13 6,03 
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04-12 

2012-
04-12 

01:04:54 55,93 47,21 8,72 2,25272 0,000626 22,87 5,72 

2012-
04-12 

01:19:54 55,89 46,35 9,54 1,84431 0,000512 20,49 5,12 

2012-
04-12 

01:34:54 56,01 45,20 10,8
1 

1,44619 0,000402 18,19 4,55 

2012-
04-12 

01:49:54 56,02 44,02 12,0
0 

1,16502 0,000324 16,26 4,07 

2012-
04-12 

02:04:54 55,90 42,95 12,9
5 

0,95579
2 

0,000265 14,41 3,60 

2012-
04-12 

02:19:54 56,05 41,86 14,1
9 

0,75204
5 

0,000209 12,42  

2012-
04-12 

02:34:54 55,99 40,36 15,6
3 

0,48741
7 

0,000135 8,87 Dåligt 
batteri i 
flödesm
ätaren? 

2012-
04-12 

02:49:54 56,17 39,11 17,0
6 

0,30846 0,000086 6,12  

2012-
04-12 

03:04:54 56,12 38,02 18,1
0 

    

2012-
04-12 

03:19:54 52,75 36,39 16,3
6 

    

2012-
04-12 

03:34:54 49,34 34,36 14,9
8 

    

2012-
04-12 

03:49:54 48,35 32,52 15,8
3 

    

2012-
04-12 

04:04:54 47,59 31,94 15,6
5 

    

2012-
04-12 

04:19:54 46,97 31,83 15,1
4 

    

2012-
04-12 

04:34:54 46,36 31,77 14,6
0 

    

2012-
04-12 

04:49:54 45,78 31,74 14,0
4 

    

2012-
04-12 

05:04:54 45,18 31,66 13,5
1 

    

2012-
04-12 

05:19:54 44,66 31,58 13,0
8 

    

2012-
04-12 

05:34:54 44,00 31,45 12,5
5 

    

2012-
04-12 

05:49:54 43,40 31,17 12,2
3 

    

2012-
04-12 

06:04:54 42,99 31,03 11,9
6 

    

2012-
04-12 

06:19:54 42,74 30,98 11,7
5 

    

2012-
04-12 

06:34:54 42,51 30,92 11,5
9 

    

2012-
04-12 

06:49:54 42,38 30,82 11,5
6 
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2012-
04-12 

07:04:54 51,30 34,76 16,5
3 

    

2012-
04-12 

07:19:54 56,77 37,69 19,0
8 

    

2012-
04-12 

07:34:54 56,80 38,75 18,0
6 

    

2012-
04-12 

07:49:54 56,96 40,14 16,8
2 

    

2012-
04-12 

08:04:54 56,99 41,54 15,4
5 

    

2012-
04-12 

08:19:54 53,74 41,50 12,2
4 

    

2012-
04-12 

08:34:54 44,16 37,57 6,59     

2012-
04-12 

08:49:54 40,86 30,78 10,0
9 
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Bilaga 4 - Nuvärdesberäkningar 
Nedan i tabell 21 och 22 presenteras resultatet av nuvärdesberäkningen med driftskostnader 

(D), underhållskostnader (U), total energikostnadsbesparing (B), nuvärde (NV) och 

nuvärdeskvot (NV-kvot). Tabell 21 visar nuvärdet för inkoppling av värmeprimär mot 

bassängen och nuvärdet för solfångare om solvärmen ersätter enbart fjärrvärme.  

Tabell 21. Resultatet av nuvärdesberäkningarna för inkoppling av bassängen mot värmeprimär samt inkoppling 
mot värmeprimär och därefter investering i solvärme. 

 I [kr] U [kr] D [kr] B [kr] NV [kr] NV-kvoten 

FJV-primär till bassängen 36 083 0 0 1 676 154 1 640 070 45,5 

Fjv-primär till bassängen 
och 38 moduler FP 215 

695 750 6344 4461 320 009 -386 547 -0,6 

Fjv-primär till bassängen 
och 39 moduler 24-ST 

923 890 101 248 4737 655 352 -374 523 -0,4 

Fjv-primär till bassängen 
och 25 moduler VAC 

745 140 110 671 5288 462 986 -398 113 -0,5 

Fjv-primär till bassängen 
och 32 paneler ST2-AR 

640 200 11 136 5838 333 917 -323 258 -0,5 

Nedan i tabell 22 presenteras nuvärdena för investering i solfångare om dessa ersätter 

elvärme och fjärrvärme, med befintlig inkoppling mot radiatorkretsen.  

Tabell 22. Visar resultatet av nuvärdesberäkningarna för investering i solvärme med befintlig inkoppling av 
bassängen mot radiatorkretsen, så solvärmen ersätter elvärme och fjärrvärme. 

  I [kr] U[kr] D [kr] B [kr] NV [kr] NV-kvoten 

38 moduler FP 215 695 750 6344 4461 1 146 616 440 060 0,6 

39 moduler 24-ST 923 890 101248 4737 2 348 244 1 318 369 1,4 

25 moduler VAC 745 140 110 671 5288 1 674 022 812 922 1,1 

32 paneler ST2-AR 640 200 11 136 5838 1 235 322 578 148 0,9 

 

 


