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Rapporten solvärme i flerfamiljshus är framtagen av Klaus Lorenz inom projektet Energi 
och Miljökompetenscentrum EMC på Högskolan Dalarna.
Rapportens syfte är att ge en överblick över olika tekniker för hur solvärme kan minska 
behovet av inköpt energi i flerfamiljshus som har sin värmeförsörjning via fjärrvärmenätet. 

En kund som vill minskar sina nettokostnader för inköpt fjärrvärme med hjälp av en 
investering i ett solvärmesystem, har valet mellan två strategiskt olika lösningar: antingen
investerar man i ett system som minskar inköpt energi från fjärrvärmen eller man investerar i 
ett solvärmesystem som matar solvärmen in i fjärrvärmenätet. I det första fallet förbrukar man 
i möjligaste mån sin egen producerade energi och köper till resten, man minskar köpt energi, i 
det andra fallet blir kostnaden summan av köpt minus inkomst av såld energimängd.

Många anläggningar är byggda och dokumenterade, men parametrarna som påverkar
funktionen och kostnaden är många. En anläggning som projekterats med ogynnsam 
orientering på grund av lokala förutsättningar, kan få dåligt utbyte trots att systemet och 
kostnaden har varit ”rätt”. En anläggning som på grund av speciella förutsättningar har blivit 
väldigt dyrt bör kanske inte dömas ut om komponentval och systemlösningen var rätt. Denna 
rapport utgår från simuleringsberäkningar och en kostnadsanalys för att ge handledning till de 
läsare som vill få svar på frågor om vilken typ av solvärmeanläggning och storlek som kan 
vara intressant för dem. Vilka är de faktorer som påverkar energikostnaden mest och vilka 
krav måste jag ställa på både fjärrvärmeleverantören och leverantören av ett solvärmesystem 
om jag vill göra en långsiktig lönsam investering?

Jag är medveten om att jag ger mig ut på hal is, när jag listar kostnader för komponenter och 
för installationsarbete. Jag har gjort det med den mångåriga bakgrund och de erfarenheter jag 
har från branschen. Eftersom jag använder samma kostnadsmall i hela rapporten bör 
resultaten vara inbördes jämförbara. Den som vill utgå från lägre eller högre kostnader får 
ändra beräkningarna men kommer antagligen till samma förhållanden mellan systemen och 
till samma generella slutsatser.

Klaus Lorenz september 2014
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Sammanfattning 
I detta arbete har utbyte och kostnader för solvärme kopplat till fjärrvärmeanslutna fastigheter
analyserats. Inledande refereras olika kopplingsförslag som Svensk Fjärrvärme 
rekommenderar. Mätningarna på primärinkopplade solvärmesystem (där systemet levererar 
till fjärrvärmenätet), som nyligen har sammanställts i ett Fjärrsyn projekt aktualiserar 
frågeställningen i vilka fall solvärmen bör kopplas in med primär- respektive med 
sekundärinkoppling. Skillnaden är system med ackumulatortank som minskar inköpt 
fjärrvärme å ena sidan (sekundärinkoppling) och system som matar solvärmen in i 
fjärrvärmens primärledning å andra sidan. I både fallen förbättras fastighetens energiprestanda 
enligt den svenska definitionen, som baseras på inköpt energi.

I kapitel 2 i detta arbete presenteras simuleringsberäkningar för tre olika varianter av 
sekundärinkopplade solvärmesystem. Beräkningar utförs för varje system för 3 olika 
solfångare (två plana och en vakuumsolfångare). I bilaga 1-5 dokumenteras 
dimensioneringsförutsättningar samt solfångarnas specifikation. Där beskrivs även med 
tabeller en lathund hur man som fastighetsägare kan bestämma solfångarstorlek samt 
solfångarnas förväntade utbyte för just sin fastighet.
Den sparade energimängd som installation av solvärmesystemen medför, beräknas till mellan
400 och drygt 600 kWh/m2 solfångare (brutto, gross). De högsta värdena uppnås av plana 
solfångare med AR glas och systemlösningar med yttre värmeväxlare och något mer 
avancerat styrning i anläggningar med låg solvärmeandel (30% av tappvarmvatten).

Det ska poängteras att för dessa system är det viktigt att veta hur stor förbrukningen av
varmvatten är, för att kunna dimensionera solvärmesystemet rätt. Här är 
kallvattentemperaturen också en viktig faktor att ta hänsyn till. Förluster från 
varmvattencirkulation är ofta betydande och dessa ska också beräknas. Det är viktigt att 
beställaren har koll på dessa, vilket oftast inte är fallet. Olika sätt att uppskatta dessa 
värmelaster beskrivs i bilaga 1. Simuleringarna gjordes med en konstant 
tappvattenanvändning under året, men med kallvattentemperatur som varierar med årstiderna.

Kostnadsberäkningar för de olika solfångaranläggningarna redovisas med de ingångsvärden 
och antaganden som dokumenterats i bilaga 6. Kostnadsanalysen visar att kostnaderna 
fördelar sig med ca en tredje del var på solfångaren, kringutrustning som ledningar, 
montagesystem, ackumulatortank och som tredje post installationsarbete. Kostnaderna ligger 
mellan 5 000: - och 6 000: - exklusive moms per m2 solfångaryta (bruttoyta). Detta gäller för 
de antaganden som redovisas i bilaga 6. För många beställare tillkommer andra kostnader 
såsom förstudie, upphandling och besiktning. Kostnaderna som redovisas här är beräknade på 
samma sätt, men i praktiken får man ofta en relativt stor prisvariation i offerterna från olika 
företag som beräknar på var sitt sätt. Det spelar ofta större roll, än det som är ”teoretiskt” mest 
fördelaktigt ur kostnadssynpunkt.

Med beräkning av sparad energi samt beräknad anläggningskostnad görs en 
energikostnadsberäkning med realränta och kalkyltid som variabler. Energikostnader beräknas 
för de olika systemen och de olika solfångartyperna till värden mellan 0,40 – 1,10 kr/kWh. De
lägsta energikostnaderna uppnås för system med bra plan solfångare, låg solvärmeandel (ca 
30 – 35 % av tappvattenlasten) samt för en annuitet på 0,02 och en kalkyltid på 30 år. Högre 
annuitet och kortare kalkyltid ger förstås högre energikostnad, så det är viktigt för beställaren 
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att räkna med sina ekonomiska villkor. I och med att driftkostnader är väldigt små, spelar 
lånevillkoren och kalkyltid stor roll. 

I kapitel 3 presenteras solvärmesystem med primärinkoppling. Här används samma tre 
solfångartyper som i föregående kapitel och den producerade solvärmen som kan matas in i 
ett fjärrvärmenät beräknas som funktion av både retur- och framledningstemperatur.

Den beräknade energimängden som kan matas in i fjärrvärmenätet variera mellan 200 och 400 
kWh/m2 år för en framledningstemperatur i fjärrvärmenätet på 70 – 80 grader. För högre 
framledningstemperatur (90 – 100 grader) sjunker solvärmeutbytet till värden mellan 100 och 
200 kWh/m2 år. Dessa beräkningar stämmer väl överens med uppmätta värden i 
fjärrsynprojektet [3]. Returtemperaturen i fjärrvärmenätet har en mycket svag inverkan på 
solvärmeutbytet, det är framledningstemperaturen som skall uppnås, när man matar in 
solvärmen som har den avgörande betydelsen. Det är vakuumsolfångaren och den bästa plana 
solfångaren (AR glas) som visar hyfsad bra utbyte även vid högre temperaturer. 
Kostnadsberäkningar för solvärmesystem med primärinkoppling görs med samma metodik 
som redovisas i bilaga 6. Kostnaden för solvärme variera mellan 0,50 – 1,75 Kr/kWh i 
området för framledningstemperatur mellan 60 och 90 grader för de olika solfångarna och 
annuiteter mellan 0,04 – 0,07.

Kostnadsberäkningarna visar att en solvärmekostnad på ner mot 0,50 kr/kWh enbart kan 
uppnås i system med framledningstemperatur så lågt som 60 grader. Det är alltså med andra 
ord enbart mycket väl dimensionerade och intrimmade närvärmesystem som skulle kunna ha 
en möjlighet att nå denna kostnadsbild. Vid mer normala framledningstemperaturer kring 80 
grader är det den bästa plana solfångaren som är mest kostnadseffektiv och visar 
energikostnader mellan 0,65 och 1 kr/kWh. Dessa är kostnader för ägaren. Den pris som 
fjärrvärmebolaget betalar för inmatad värme bör man förhandla om med fjärrvärmebolaget 
innan upphandlingen. Det är avgörande för lönsamheten för systemägaren.

I kapitel 4 presenteras solfångarsystemets inverkan på fjärrvärmen. Värdet av solvärme är 
olika för kunden (fastighetsförvaltare) och för fjärrvärmebolaget. Fjärrvärmebolagen förlorar 
inkomster med installation av solvärme. I fall där man har man kraftverk förlorar man oftast 
än mer pga minskad elproduktion sommartid. Dessutom poängterar fjärrvärmebolagen att 
miljönyttan är mindre än man tror om värmen i nätet på sommaren kommer från kraftvärme 
eller spillvärme.

I kapitel 5 presenteras tips och råd till beställare av solvärme för flerbostadshus.
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1 SOLVÄRME I FJÄRRVÄRMEANSLUTA NA 
FASTIGHETER

1.1 Inkopplingsalternativ av solvärme i fjärrvärmeanslutna Bostäder
Sedan slutet av 70-talet har det i Sverige byggts solvärmeanläggningar för större 
bostadsområden. Anläggningarna anslöts traditionellt på sekundärsidan av fjärrvärmen för 
förvärmning av varmvatten. Dessa anläggningar innehåller ackumulatortank för mellanlagring 
av solvärmeöverskottet och minskar mängden inköpt energi från fjärrvärmen. Sedan 2000-
talet har en annan systemtyp också installerats, den s.k. primärinkopplingen. Här matar man in 
solvärmen i fjärrvärmens primärledning i samarbete med fjärrvärme-leverantören.
I det följande visas ett urval av de kopplingsscheman som används för både primär- och 
sekundärinkoppling av solvärme i fjärrvärmenät. Informationen är hämtad från Svensk 
Fjärrvärme [1].

1.1.1 Sekundärkopplat solvärmesystem
Ett sekundärkopplat solvärmesystem är ett ”vanligt” solvärmesystem där målsättningen är att
minska inköpt energi (fjärrvärme) under främst sommarhalvåret. För dimensioneringen är det 
viktigt att känna till sommarmånadernas last. Mitt på sommaren är det normalt huvudsakligen 
tappvarmvatten samt förluster från varmvattencirkulation (VVC) som är lasten och det är 
därför den mest ekonomiska solvärmelösningen att värma resp. förvärma tappvarmvattnet 
med solvärme. Är tappvattenförbrukningen någorlunda konstant under året (dvs huset är 
bebott året runt utan större förändringar i verksamheten) så kan en solvärmeanläggning ge 50 
– 60% av årets tappvattenlast. Dock är det vanligt att lasten minskas under sommaren dels pga 
att flera är borta på semester samtidigt som kallvattentemperaturen är högre.

Figur 1-1 visar principen för en sekundärinkopplad solvärmeanläggning med 
värmelagring(mindre fastighet, enbart tappvatten utan VVC) [1].
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Exemplet ovan visar en solvärmeanläggning för förvärmning av tappvarmvattnet för en 
mindre fastighet utan VVC. Solfångarna överför värme till ackumulatortanken via interna 
värmeväxlare vilket är standard för små anläggningar. Även värmeuttag ur tanken sker med 
interna slingor. Tappvattnet eftervärms i fjärrvärmeväxlaren. Vid större anläggningar är det 
både effektivare och mera kostnadsbesparande att använda externa värmeväxlare.

Figur 1-2 visar principen för en sekundärinkopplad solvärmeanläggning med 
värmelagring(större fastighet, VVC, både varmvatten och värme)) [1].

Vid större fastigheter kopplas solvärmen med extern värmeväxlare till ackumulatortanken. 
Värmeuttag från tanken kan antingen ske med interna slingor (som i figuren ovan) eller med 
extern plattvärmeväxlare med tillhörande styrning. I anläggningen ovan är även husets 
värmesystem inkopplat på solvärmen.
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1.1.2 Primärkopplat solvärmesystem
Primärinkoppling av solvärme väljs av den kunden som vill installera solvärme men inte har
plats för ackumulatortankar. Även den kund som inte har egen last i tillräcklig omfattning 
under den soliga årstiden kan vara intresserad av ett primärkopplat solvärmesystem.

Figur 1-3 visar principen för en primärinkopplad solvärmeanläggning utan värmelagring 
[1].

En primärinkopplad solvärmeanläggning är oberoende på husets last, den kan alltså 
dimensioneras fritt i önskad storlek. Normalt önskar nätägaren låg returtemperatur varför 
inkopplingen sker från returledningen till framledningen. Solvärmesystemet måste alltså i alla 
driftfall nå upp till fjärrvärmenätets framledningstemperatur. Denna inkopplingsprincip kan
vara lockande eftersom man sparar kostnader för ackumulatortankar och får en till synes enkel 
systemlösning. Nackdelen är att enbart högtemperatursolfångare (dyrare konstruktioner) 
kommer att få nämnvärda drifttimmar. Alla solfångare får betydligt sämre verkningsgrad och 
mycket lägre utbyte i primärkopplade system än i sekundärkopplade system. Under sommaren 
levereras energi med relativ dålig verkningsgrad, under vinterhalvåret, när fjärrvärmens 
framledningstemperatur kan vara kring 100 grader kan man leverera väldigt lite solvärme till 
nätet. Se mer till detta i kapitel 4.
Något bättre skulle det vara med en inkoppling från fjärrvärmens retur tillbaka till returen. 
Man lämnar alltså energin till returledningen och höjer dess temperatur. Det finns en del 
tekniska behov med denna inkopplingssätt (som är mycket ovanligt i fastigheter i Sverige) 
men de redovisas inte i denna rapport. Om nätägaren är intresserad av detta måste avgöras i 
det enstaka fallet.
För alla primäranslutna solvärmesystem gäller att det måste finnas ett avtal med 
fjärrvärmebolaget att de köper den producerade värmeenergin. 
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1.1.3 Resultat av mätningar från primärinkopplade system
I ett projekt inom svensk fjärrvärmems forskningsprogram Fjärrsyn [3] utvärderades ett 
tjugotal primärinkopplade solvärmeanläggningar som är uppförda i anslutning till olika 
fjärrvärmenät och som installerades under åren 2000 till 2010. 

Figur 1-4 uppmätta värden på solvärmeutbyte från 22 solvärmeanläggningar som är 
direktkopplade till fjärrvärme [3].

Utvärderingen omfattar sammanlagt nära 6 500 m2 solfångare varav merparten i Malmö med 
9 anläggningar i Bo01, 1 hos Kockum Fritid och 4 i Malmö stad. Övriga anläggningar är 2 i 
Karlstad och 6 i Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Eskilstuna, Vislanda (Alvesta) respektive 
Timrå. Utvärderade anläggningar har tillkommit av varierande anledningar och projekterats 
och uppförts på olika sätt [3].

Det uppmätta utbytet ligger mellan 100 och 300 kWh/m2 år. I rapporten anges att ett utbyte på 
300 kWh/m2 år kan anses vara acceptabelt. Att de flesta utbyten ligger långt under denna nivå 
förklaras dels med att orienteringen och lutningen inte är optimala, dels med bristande 
systemutformning och höga temperaturer i fjärrvärmenätet. En hänvisning till mätdata från 
danska solvärmesystem ger information om att upp mot 400 kWh/m2 år bör kunna produceras 
i solvärmesystem kopplat till fjärrvärme om bättre styrning och lägre systemtemperatur kan 
uppnås. Dessa är kopplade på ett annat sätt (i princip retur-retur) än systemen i Sverige vilket 
i sig ger bättre förutsättningar för solfångarna men en sådan inkoppling är mycket ovanlig i 
Sverige.
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2 SOLVÄRMESYSTEM MED 
SEKUNDÄRINKOPPLING

2.1 Dimensionering av solvärmesystemet
Solvärmesystem som kopplas ihop med det husegna värmesystemet (sekundärinkopplade 
solvärmesystem) behöver dimensioneras noga. Det är värmelasten främst under sommaren 
som är den viktigaste ingående parametern.
Ett traditionellt solvärmesystem med en vanlig korttids-ackumulatortank dimensioneras 
normalt till 1 – 3 m2 solfångaryta per person. 
Bor det exempelvis 50 personer i en fastighet så är en solvärmeanläggning på ca 50 - 75 m2 
solfångare oftast en bra och ekonomisk anläggning. Den kan ge cirka 50 % av det årliga 
tappvattenbehovet. Installerar man fler solfångare så ökar solvärmeandelen men det specifika 
utbytet per m2 solfångare sjunker och med detta sjunker också lönsamheten och tvärtom. Till 
denna anläggningsstorlek behövs det en ackumulatorvolym på 4 – 5 000 l. Det som är ovan 
sagt gäller för bra plana solfångare som oftast ger god lönsamhet. Dyrare konstruktioner med 
högre verkningsgrad behöver mindre (aktiv) yta, mycket enkla konstruktioner behöver en 
större yta. För fastigheter där det finns mycket frånvaro i mitten av sommaren (semester) och 
där kallvattentemperaturen är hög brukar man dimensionera för att täcka en något mindre 
andel så att systemet inte är ”överdimensionerat” sommartid.

För att man skall kunna dimensionera ett solvärmesystem korrekt är det en absolut 
förutsättning att man känner till lasten på sommaren som består av varmvattenlasten och 
varmvattencirkulationen. Många fastighetsägare kan enkelt plocka fram hur mycket de betalar 
månadsvis till fjärrvärmebolaget och de kan plocka fram mätningar på kallvattenåtgången. 
Men hur mycket är egentligen varmvattenlasten under månaderna maj-september som är mest 
aktuella för solvärmetillämpningen?

Bestäm varmvattenlasten
Tips och genvägar hur man kan uppskatta varmvattenlasten om det inte finns exakta 
mätningar för det hittar du i bilaga 1. Här finns också tips för hur man uppskattar förluster i 
VVC ledningarna. Storleken på solfångaren bör begränsas så att ackumulatortankarna inte blir
så heta att styrsystemet måste regelbundet stänga av solfångarpumpen för att förebygga 
kokning i tankarna. 

2.2 Beräkningsmodell för solvärmesystem med sekundärinkoppling
I det följande visas 3 systemmodeller med sekundärinkoppling som har använts för att 
beräkna solvärmeutbyte. I alla system används solvärmen till att förvärma det inkommande 
kallvattnet innan det, vid behov, eftervärms i fjärrvärmeväxlaren. Fjärrvärmen simuleras som 
funktion av utetemperaturen (drygt 100 grader på vintern, 70 grader på sommaren). 
Fjärrvärmemodulen syns i modellen som rektangel med röd och blå pil. Alla system simuleras 
med en vvc-ledning och tillhörande vvc-förluster. Vvc-ledningen hålls på 60 grader, 
tappningen sker med 50 grader, profil ”daily peaks” i POLYSUN.
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2.2.1 Systemmodell 1

Figur 2-1. Modellschemat i Polysun för system 1 med sekundärinkoppling.

System 1 visar en relativ enkel solvärmeinkoppling. Solvärmen tillförs en ackumulatortank 
via interna kamflänsrör. Detta är en robust och enkel lösning som ofta används i mindre 
solvärmesystem (villasystem). Vid större solvärmesystem måste antal parallella värmeväxlare 
dimensioneras rätt så att solvärmeeffekten kan överföras till tanken. Om parallella tankar eller 
värmeväxlare används bör man observera att alla delledningar måste få samma flöde. 

Värmeuttaget från ackumulatortanken sker via interna slingor som i ett villasystem. Även här 
gäller att värmeväxlarna måste dimensioneras för storleken av den uttagna effekten som är 
beroende på sannolika varmvattenflödet vilket i sin tur beror på hur stor fastigheten är och 
inte hur stor solfångarfältet är.

Vvc-ledningen kopplas till den övre slingan. Vvc:n styrs till ackumulatortanken när den är 
varmare än vvc temperaturen, i annat fall går den direkt till fjärrvärmeväxlaren. 
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2.2.2 Systemmodell 2

Figur 2-2. Modellschemat i Polysun för system 2 med sekundärinkoppling.

System 2 skiljer sig från system 1 enbart genom den externa solvärmeväxlaren. I något större 
system är det både billigare och effektivare att använda sig av en extern plattvärmeväxlare. 
Figuren visar en enkel inkoppling med parallellstyrd sekundärpump. Det finns kompakta 
färdigkopplade solkretsarmaturer med integrerad styrning som ger en enkel och problemfri 
installation. Dock bör denna styrning vara ”synlig” för ev. överordnade styrsystem för hela 
byggnaden.
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2.2.3 Systemmodell 3

Figur 2-3. Modellschemat i Polysun för system 3 med sekundärinkoppling.

System 3 visar ett exempel av ett något mer avancerat solvärmesystem där 
ackumulatorvolymen är uppdelad på två seriekopplade tankar. Fördelen med detta system är 
det högre utbyte som åstadkoms med en stabil skiktning och en mer avancerad styrning. 
Styrningen sker så att först värms den övre tanken till användbar temperatur varefter den 
nedre tanken värms. Den nedre tanken prioriteras vid dåligt väder. På grund av den utpräglade 
skiktningen kan även väderlek med lite instrålning utnyttjas. Detta system ger även fördelar 
beträffande returtemperaturen till fjärrvärmenätet, se nästa kapitel. Olika projekterare har 
olika varianter på avancerade systemlösningar.
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2.2.4 Beräkningsresultat för fastighetsstorlek TLG
I detta kapitel visas diagram med beräkningsresultat där sparad energimängd och andel 
solvärme visas som funktion av solfångarstorlek och val av solvärmesystem. Diagrammen 
gäller för 10 ”normal”-lägenheter TLG. Förkortningen TLG står alltså för ”10 lägenhet 
ekvivalent”. Definitionen beskrivs närmare i bilaga 2.
Om man har en fastighet med 30 lägenheter som har det antalet boende och den 
tappvattenförbrukning som ligger till grund för värdet TLG (se bilaga 2) så har fastigheten ett 
TLG värde på 3. Man kan ha en fastighet med 60 lägenheter och ett beräknat TLG värde på 
4,5 (många ettor, äldre personer, mindre varmvattenförbrukning osv.)

Beräkningsresultat som visas här gäller för en fastighetsstorlek TLG = 1
Detta betyder att du som har ett TLG värde på 2 eller 3 måste multiplicera avlästa värden på 
solfångarstorlek och sparad energi med denna faktor, 2 eller 3 osv.

2.3 Sparad värmemängd
De utförda beräkningarna ger möjlighet att bestämma både den sparade energimängden som 
en viss storlek av solfångaranläggning ger (Qsolspar) och andelen solvärme av tappvattenlasten 
(Fsav). Sparad energi beräknas som värmebehovet (varmvatten + Vvc) minus tillförd 
fjärrvärmen för systemet med solvärme.

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

0,65

0,70

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

22 000

24 000

26 000

28 000

30 40 50

solandel Fsav

Sp
ar

ad
 k

öp
t e

ne
rg

i Q
so

ls
pa

r[
kW

h/
år

]

storlek solfångarfält [m2 brutto]

Bra plan solfångare

Qsolspar sys 1

Qsolspar sys 2

Qsolspar sys 3

Fsav sys 1

Fsav sys2

Fsav sys 3

Figur 2-4



15

Figurerna visar sparad energimängd från anläggningar med 3 olika typer av solfångare. I varje 
figur varieras anläggningsstorleken mellan 30 och 50 m2. På högra axeln visas solandel Fsav
(andel solvärme av varmvattenlasten). Figurerna gäller för TLG=1 (10 ”normal”-lägenheter).

Exempel hur man avläser värden:
Med system 1 (gröna kurvan) med 40 m2 solfångare av sorten ”bästa plana solfångare” (figur
2-5) spar man under året ca 19 000 kWh solvärme (avläsning vänster axel, pil med heldragen 
linje i figur 2-7) jämfört med ett system utan solvärme. Detta motsvarar drygt 55 %
solvärmeandel, dvs att drygt hälften av den energin som förbrukas kommer från solen, resten 
från fjärrvärmen (pil med streckad linje i figuren nedan).
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Exempel på hur man väljer solfångarstorlek och hur över- och underdimensionering påverkar 
utbytet och solandel hittar du i bilaga 4.

2.3.1 Ackumulatorvolym
Tumregeln för hur stor en ackumulatortank i en solvärmeanläggning skall vara är 75 l per m2

solfångaryta. Ackumulatortankens nödvändiga volym är huvudsakligen en funktion av 
solandel, tappvattenprofilen och den valda solfångarens specifika energiproduktion.
Underdimensionerade solvärmeanläggningar klarar sig med mindre specifik 
ackumulatorvolym. Mer information om hur man beräkna ackumulatortankens storlek hittar 
du i bilaga 5.
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2.3.2 Kostnadsberäkningar
Det är naturligtvis mycket känsligt att uttala sig om priser på komponenter och kostnader för 
en hel solvärmeanläggning. Självklart kommer det att finnas stora variationer på kostnaden 
för en solvärmeanläggning beroende på materialkvalitet, erfarenheten hos installatören, 
förutsättningar på byggplatsen (takutformning m.m) och sist men inte minst hur många 
mellanhänder det finns mellan slutkund och leverantör respektive tillverkare. 
I bilaga 6 återges beräkningsmodellen och antaganden som har använts i denna studie. 
I det följande återges resultat av beräkningar för de olika komponenter som ingår i leverans av 
ett solvärmesystem samt en uppskattning av arbetskostnaden. Alla priser är exklusive moms. 
Det förutsätts solfångare med kvalitetssäkringen ”solar keymark”. Även annat material är av 
god kvalitet så att en livslängd på det som branschen förutspår (30 år) skall kunna uppnås. 
Däremot är ingenstans övervinster inlagt. Det är tvärtemot förutsatt att prisnivån kan hållas på 
acceptabel låg nivå genom professionell hantering av erfarna företag i en konkurrensutsatt och 
utvecklad marknad. Arbetskostnaden är mycket svårt att beräkna varför det är inlagt en ”Min-
kurva” och en ”Max-kurva”. Projekteringskostnader ingår i ”installationskostnader”. Det är 
självklart att kunden måste ta in offerter från olika företag eller upphandla sin anläggning för 
att få rätt pris. Det kan variera en hel del mellan offerter.

Följande delkomponenter har kostnadsberäknats:
- Solfångaren (gul linje, höger axel). Även om man kan anse att solfångarna är dyra så 

utgör de mindre än 30 % av totalkostnaden. Ändå är de sedvanliga marginaler som är 
branschtypiskt medräknade i priserna (som för övriga komponenter).

- Solkretsarmatur (gul streckad linje höger axel) innehåller pumpar, värmeväxlare på 
solsidan, reglerenhet och nödvändiga armaturer i solkretsen.

- Montagesystem och rör (gul kort streckad linje, höger axel) innehåller montagesatser 
för solfångare på taket och rörmaterial till ett (nära beläget) pannrum

- Ackumulatortank (blå linje, höger axel): en eller flera ackumulatortankar med 
tillhörande isolering

- Varmvattenberedning (tunn blå linje, höger axel): interna värmeväxlare i 
ackumulatortanken för tappvattenberedning

- Transporter (grön linje, höger axel): transportkostnaderna för leverans till arbetsplats
- Installationskostnad 1 och 2 (streckad svart linje): mellan linjerna uppskattas att 

arbetskostnaden för installation bör ligga.
- Summa 1 och 2 (röd tjock linje, vänstra axel): här avläser du summan. Beroende på 

var arbetskostnaden hamnar ligger summan i fältet mellan de två röda linjerna.

Observera att det behövs en gränsdragning till var kostnaden för en solvärmeanläggning slutar 
och var kostnader för det vanliga värmesystemet börjar. Ackumulatortanken exempelvis kan 
användas i vissa systemlösningar för flera energikällor. Skulle kunden i framtiden bygga om 
sitt värmesystem från fjärrvärme till pellets eller värmepump så har både ackumulatortank och 
varmvattenberedning ett stort kostnadsbesparande värde i denna systemlösning. 

Förhoppningen med de följande diagrammen är att ge en realistisk bild över solvärmens 
kostnad. För att kunna göra en lönsamhetsbedömning beräknas energipriset enligt 
Annuitetsmetoden, se kapitel 6. 

Kostnadsberäkningar i denna skrift görs för exempel med 2/2,5/3 % realränta och en kalkyltid 
på resp. 30/25/20 år. Livstiden på en solvärmeanläggning kan anses vara minst 30 år. 
Investeringen kan anses vara lönsam om medelpriset på fjärrvärmekostnaden under 
kalkyltiden förväntas bli högre än den beräknade energikostnaden Ken . Dessutom blir energin 
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i princip gratis efter kalkyltiden. Förenklingar i dessa kalkyler är att driftkostnaden, som anses 
vara mycket liten, är satt till noll. Likaså tas inte hänsyn till inflation. Det finns andra sätt att 
beräkna lönsamheten, den intresserade läsaren hänvisas till boverkets hemsida och 
beräkningsprogrammet ”edkalkyl”[4].

Möjliga extra kostnader för beställaren
Utöver kostnaderna för själva systemet tillkommer andra kostnader som är mer eller mindre 
samma för VVS-installationer överlag. Vissa kan beställaren utföra själv men ofta anlitas 
konsulter för att göra dem.

Förstudie. Det är viktigt att man som beställare vet hur mycket 
varmvattenförbrukningen är samt hur stor Vvc-förlusterna är. Dessa behövs i 
förfrågningsunderlaget i en upphandling.
Upphandling. Framtagning av förfrågningsunderlaget ses antingen som tid hos den 
egna personalen eller som kostnad för anlitad konsult. Ett bra underlag är en 
förutsättning för att få en lämplig och bra anläggning för beställaren.
Projektering. Beroende på förutsättningar är det någonting som leverantören gör eller 
något som beställaren anordnar själv.
Dokumentation. Dokumentation av själva systemet bör ingå i leveransen. Dock kan 
det tillkomma lite extra dokumentation på en överordnad nivå.
Programmering av husets reglerenhet. Vissa styrfunktioner bör programeras i husets 
överordnade reglersystem medan andra kan ingå i leveransen. Det är viktigt att i 
förfrågningsunderlaget specificera vad som ska ingå i leveransen. 
Besiktning. Det nya systemet bör kontrollbesiktigas.
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2.4 Anläggningskostnad och energikostnad för solvärmesystem med 
sekundärinkoppling

Figur 2-8 Kostnader för system 3 med bra plan solfångare.

Figuren visar beräknade kostnader för system 3 med en bra plan solfångare. En anläggning på 
70 -80 m2 bruttoyta kostar enligt denna mall omkring 400.000:- (exkl. moms).
Exempel på dimensionering:
I bilagan 4 visas ett exempel där ett solvärmesystem skall ge 50 % solandel för en last av TLG=1,5 (15 

”normala” lägenheter. För solfångaren ”bra plan” och system 3 får man enligt diagrammet fram en 
solfångarstorlek på 57 m2.
Enligt figur 2-8 skulle en sådan anläggning kunna kostar ca 330.000:-
Det förväntade solvärmetillskottet är enligt beräkning i bilaga 4: 25.500 kWh/år .
Beräkningen av energikostnaden görs enligt bilaga 6 där formler och indata anges.

Tabell 2-1 exempel på energikostnadsberäkning för en solfångare ”bra plan”

En investering i en solvärmeanläggning enligt detta exempel ger en fast energipriskostnad på 
mellan 58 och 87 öre per kWh under kalkyltider 20 – 30 år

investering Kinv 330 000 kr 330 000 kr 330 000 kr

energivinst Eår 25 500 kWh/år 25 500 kWh/år 25 500 kWh/år
realränta r 0,020 [-] 0,025 [-] 0,030 [-]
kalkyltid t 30,00 år 25,00 år 20,00 år

Inv/årskWh Kår 12,94 kr/år_kWh 12,94 kr/år_kWh 12,94 kr/år_kWh
annuitet a 0,04 0,05 0,07

Energikostnad Ken 0,58 kr/kWh 0,70 kr/kWh 0,87 kr/kWh
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Figur 2-9 Kostnader för system 3 med bäst plan solfångare.

Figuren visar beräknade kostnader för en solvärmeanläggning med solfångaren ”bäst plan, 
AR-glas”. En anläggning på 70 -80 m2 bruttoyta kostar enligt denna mall omkring 500.000:-
(exkl. moms).

Exempel på dimensionering: önskad solandel 60 %, solfångare, ”bäst plan”, fastighetsstorlek TLG=1,5.
Med hjälp av figur 2-5 tar fram en solfångångarstorlek på ca 42 m2 för system 1. Sparad energimängd är enligt 
diagrammet 21.000 kWh. Multipliceras dessa värden med TLG=1,5, så får man en solfångaryta på 63 m2 och en 
sparad energimängd på 31.500 kWh. Med hjälp av figur 2-9 görs en kostnadsbedömning på 440.000:-.

Tabell 2-2exempel på energikostnadsberäkning för en solfångare ”bäst plan”.

En investering i en solvärmeanläggning enligt detta exempel ger en fast energipriskostnad på 
mellan 62 och 94 öre per kWh under kalkyltider 20 – 30 år.

investering Kinv 440 000 kr 440 000 kr 440 000 kr

energivinst Eår 31 500 kWh/år 31 500 kWh/år 31 500 kWh/år
realränta r 0,020 [-] 0,025 [-] 0,030 [-]
kalkyltid t 30,00 år 25,00 år 20,00 år

Inv/årskWh Kår 13,97 kr/år_kWh 13,97 kr/år_kWh 13,97 kr/år_kWh
annuitet a 0,04 0,05 0,07

Energikostnad Ken 0,62 kr/kWh 0,76 kr/kWh 0,94 kr/kWh
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Figur 2-10 Kostnader för system 3 med vakuumrörsolfångare.

Figuren visar beräknade kostnader för en solvärmeanläggning med solfångaren ”vakuum-
rörsolfångare”. En anläggning på 70 -80 m2 bruttoyta (motsvarar 53 – 56 m2 aperturyta)  
kostar enligt denna mall omkring 470.000:- (exkl. moms).

Exempel på dimensionering: önskad solandel 45 %, solfångare, ”vakuum”, fastighetsstorlek TLG=1,5.
Med hjälp ab figur 2-6 tar man fram en solfångångarstorlek på ca 39 m2 (=27 m2 aperturyta) för system 2. Sparad 
energimängd är enligt diagrammet 15.500 kWh. Multipliceras dessa värden med TLG=1,5, så får man en 
solfångaryta på 58,5 m2 (=41 m2 aperturyta) och en sparad energimängd på 23.250 kWh. Med hjälp av figur 2-10
görs en kostnadsbedömning på 390.000:-.

Tabell 2-3exempel på energikostnadsberäkning för en solfångare ”vakuum”.

En investering i en solvärmeanläggning enligt detta exempel ger en fast energipriskostnad på 
mellan 75 och 113 öre per kWh under kalkyltider 20 – 30 år.

investering Kinv 390 000 kr 390 000 kr 390 000 kr

energivinst Eår 23 250 kWh/år 23 250 kWh/år 23 250 kWh/år
realränta r 0,020 [-] 0,025 [-] 0,030 [-]
kalkyltid t 30,00 år 25,00 år 20,00 år

Inv/årskWh Kår 16,77 kr/år_kWh 16,77 kr/år_kWh 16,77 kr/år_kWh
annuitet a 0,04 0,05 0,07

Energikostnad Ken 0,75 kr/kWh 0,91 kr/kWh 1,13 kr/kWh



22

2.4.1 Solvärmekostnad vid sekundärinkoppling
Medan det i föregående avsnitt återgavs enstaka exempel på hur solvärmekostnaden kan 
beräknas under vissa förutsättningar, så sammanfattas beräkningarna här i diagramform. 

Figur 2-11 visar solvärmekostnaden som funktion av solandelen samt typ av solfångare och 
annuitet.

Figur 2-11 visar att den solfångaren ”bra plan” kan ge solvärmekostnad ner mot 40 öre/kWh. 
Detta gäller för låg solvärmeandel (30 %) och annuitet 0,04. Den bästa plana solfångaren 
visar lite högre kostnad men kurvorna närmar sig varandra vid större solandel (>60 %). 
System med vakuumsolfångare ger under de i denna studie antagna förutsättningar den 
dyraste solvärmen.
Sammanfattningsvis kan man säga att prisbilden för rätt dimensionerade anläggningar, även 
med annuitet 0,05 – 0,07, är i ett intressant område med kostnader på 60-70 öre/kWh.
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2.4.2 Solfångarnas energiutbyte
Som förväntat ger solfångarna högre specifik energibesparing i system med låg täckningsgrad 
eftersom solfångarens medeltemperatur sjunker. Beräkningarna är utförda med system 3 som 
med hjälp av den mer avancerade styrningen håller tankens botten kall och ger under året en 
lägre medeltemperatur för solfångaren. Detta medför hög utbyte.

Figur 2-12 sparad energi från solfångarna som funktion av solvärmeandel.

Figur 2-12 visar hur solfångarnas utbyte per m2 ökar med lägre solvärmeandel. I området 
mellan 50 och 60 % solandel producerar solfångarsystem med bra systemlösning ungefär så 
mycket energi som man förväntar sig enligt utbytesberäkningar för medeltemperatur kring 50
grader. Med lägre solandel ökar speciellt plana solfångare (som är mer temperaturkänsliga)
sitt utbyte. Diagrammet gäller för solfångarens bruttoyta. För plana solfångare är skillnaden 
mellan bruttoyta och aktiv yta (apertur) minimal. För vakuumsolfångaren är denna skillnad 
stor varför även utbytet per m2 apertur visas med streckad linje.
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3 SOLVÄRMESYSTEM MED PRIMÄRINKOPPLING

3.1 Dimensionering
När solfångarna kopplas direkt in i fjärrvärmenätet så behöver man inte dimensionera efter 
fastighetens energibehov. Nätet kan anses vara ”oändlig stort” och tar emot all solvärme när 
den produceras men i mindre fjärrvärmenät måste hänsyn tas till nätets minimilast i juli på 
dagen samt vilken produktionsutrustning som används då. Fördelen är denna enkelhet och att 
man inte behöver ackumulatortank. Nackdelen är att solfångarnas arbetstemperatur bestäms 
av fjärrvärmenätets temperaturnivå. Returtemperaturen i nätet brukar ligga kring 60 grader. 
Solfångarna kan alltså aldrig få kallare temperatur än 60 grader som returtemperatur. 
Solfångarnas framledningstemperatur bestäms av fjärrvärmens framledning som ligger på 
sommaren kring 75 grader. Retur- och framledningstemperatur varierar från nät till nät, så 
detta måste ingå i uppskattningen av hur mycket ett tänkt solvärmesystem ska kunna leverera.

3.2 Beräkningsmodell

Figur 3-1 Simuleringsmodell för primärinkoppling.
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Följande beräkningsmodell har används för att beräkna solfångarnas utbyte som funktion av 
temperatur i fjärrvärmeledningarna. Det beräknas i detta avsnitt 3 olika solfångares utbyte för 
solvärmesystem med primärinkoppling.

Funktionsbeskrivning:
Fjärrvärmeledningars temperatur bestäms av modulerna FJV – 1 och FJV – 2 så att konstant 
temperatur uppnås i framledningen (Tfram) och i returledningen (Tret). Reglercentralen RFJV
reglerar flöden och temperaturer i fjärrvärmenätet. Solfångarkretsen styrs av reglercentralen 
Rsol på följande sätt:

- Solfångarpumpen Psol startas när Temperaturen i solfångaren överskrider 
fjärrvärmenätets framledningstemperatur.

- Ventilen Vsol styr solkretsen till värmeväxlare VVX när solfångarnas 
framledningstemperatur är 5 grader högre än fjärrvärmens framledningstemperatur. 
Samtidigt startas sekundärpumpen Psek .

- Flöden i solvärmesystemets primär och sekundärkrets styrs variabelt med 
måltemperatur Tfram (fjärrvärmens framledningstemperatur)

3.3 Levererad solvärme vid primärinkoppling
I det följande visas beräknade utbyten för solfångarna ”bra plan”, ”bäst plan” och ”vakuum” 
vid primärinkoppling i fjärrvärmenätet. I alla finns en röd oval som visar vad vanliga fram-
och returledningstemperaturer är för sommardrift. Två figurer visas för vakuumrörsolfångare: 
figur 3-4 som är utbyte för bruttoarean (grossarea inkl. ytan mellan rören) och för 
aperaturarean, vilket också används relativt ofta. Skillnaden är stor.

Figur 3-2 utbytet för solfångaren ”bra plan”. 
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Figur 3-3 utbytet för solfångaren ”bäst plan”.

Figur 3-4 utbytet för solfångaren ”vakuum”.
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Figur 3-5 utbytet för solfångaren ”vakuum” (referensyta = aperturyta).

Svag inverkan av temperaturen i returledningen
Figurerna 3-2 – 3-5 visar att returledningens temperatur har enbart en mycket svag 
(försumbar) inverkan på utbytet. Det är fjärrvärmenätets framledningstemperatur som styr 
solfångarnas utbyte om man väljer en inkoppling i enlighet med systemet i figur 3-1.
Eftersom solvärmen måste komma upp i fjärvärmens framledningstemperatur innan 
solfångarna kan producera värme så sjunker utbytet kraftig vid ökande temperatur i 
framledningen. 

Lågt utbyte vid hög framledningstemperatur
Mest drastiskt är det låga utbytet för den enklare av de båda plana solfångarna där utbytet vid 
höga framledningstemperaturer (90 – 100 grader) sjunker till strax över 100 kWh/m2 och år, 
se figur 3-2. För solfångaren ”bäst plan” ligger dessa värden i alla fall kring 250 kWh/m2 och 
år. Dessa resultat kan anses stämma rätt väl överens med de uppmätta värdena i
fjärrsynprojektet, se kapitel 2. Vakuumsolfångaren visar som förväntat en mindre känslighet 
för höga temperaturer. Anger man utbytet i kWh/m2 så ger definitionen av referensytan 
värden mellan 200 kWh/m2 år (figur 3.-4) och 300 kWh/m2 år (figur 3-5).

Förbättrat utbyte vid lägre framledningstemperatur
Skulle ett fjärrvärmenät (eller mindre närvärmenät) under sommarhalvåret kunna trimmas ned 
till framledningstemperaturer kring 60 grader så visar beräkningarna (figur 3- 2 – 3– 5) att alla 
solfångare producerar värme i enlighet med deras energideklaration,  solfångaren ”bra plan”
mellan 350 – 400 kWh/m2 år, den mer avancerade plana solfångaren och vakuumsolfångaren 
mellan 400 och 500 kWh/m2 år. 
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3.4 Anläggningskostnad och energikostnad vid primärinkoppling
I det följande har kostnader beräknats för solfångarsystem med primärinkoppling. Dessa 
solvärmesystem är betydligt enklare eftersom man inte behöver ackumulatortank. 
Fjärrvärmenätet ”slukar” all producerad värme. 
Till skillnad mot sekundärinkopplade solvärmesystem finns här ingen skillnad i 
verkningsgraden om man har ett under- eller överdimensionerade solvärmesystem. Det finns 
ingen koppling till kundens egen värmelast. Därför är inte heller en avvägd dimensionering 
viktig utan man kan i princip använda alla tillgängliga ytor och mata ut värme till 
ledningsnätet. 
Det är däremot de dyrare solfångarna som ger hyfsat utbyte i dessa system. Enklare solfångare 
är fel produkt om höga drifttemperaturer måste uppnås, även om de är billigare i inköp. I det 
följande visas hur ekonomin ser ut för primärinkopplade solvärmesystem.

3.4.1 System med solfångare ”bra plan”

Figur 3-6 beräknad kostnad för solvärmesystem ”bra plan” vid primärinkoppling.

Beräkningen är gjord med samma priser för solfångarkretsen som vid sekundärinkoppling.
Ackumulatortank och värmeväxlare för tappvatten har tagits bort och ett tillägg för inkoppling 
i fjärrvärmenätet har gjorts. Detaljerna i beräkningen se bilaga 6 . Exempel: en 100 m2 stor 
solvärmeanläggning kostar ca. 380.000:- ex moms.
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I det följande återges energikostnadsberäkningar för solfångaren ”bra plan”  i system med 
primärinkoppling. Fjärrvärmenätets temperatur är konstant 90/70 i detta exempel.

investering Kinv 380 000 kr 380 000 kr 380 000 kr 

energivinst Eår 14 700 kWh/år 14 700 kWh/år 14 700 kWh/år 
realränta r 0,020 [-] 0,025 [-] 0,030 [-] 
kalkyltid t 30,00 år 25,00 år 20,00 år 
          

Inv/årskWh Kår 25,85 kr/år_kWh 25,85 kr/år_kWh 25,85 kr/år_kWh 
annuitet a 0,04   0,05   0,07   
          

Energikostnad Ken 1,15 kr/kWh 1,40 kr/kWh 1,74 kr/kWh 
Tabell 3-1 Energikostnad för solfångare ”bra plan”, temperatur i fjärrvärmenätet 90/70:

3.4.2 System med solfångare ”bäst plan”

Figur 3-6 beräknad kostnad för solvärmesystem ”bäst plan” vid primärinkoppling.

Beräkningen är gjord med samma priser för solfångarkretsen vid sekundärinkoppling.
Ackumulatortank och värmeväxlare för tappvatten har tagits bort och ett tillägg för inkoppling 
i fjärrvärmenätet har gjorts. Detaljerna i beräkningen se bilaga 6. Exempel: en 100 m2 stor 
solvärmeanläggning kostar ca 490.000:- ex moms.
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I det följande återges energikostnadsberäkningar för solfångaren ”bäst plan” i system med 
primärinkoppling. Fjärrvärmenätets temperatur är konstant 90/70 i detta exempel.

investering Kinv 490 000 kr 490 000 kr 490 000 kr
energivinst Eår 27 400 kWh/år 27 400 kWh/år 27 400 kWh/år
realränta r 0,020 [-] 0,025 [-] 0,030 [-]
kalkyltid t 30,00 år 25,00 år 20,00 år

Inv/årskWh Kår 17,88 kr/år_kWh 17,88 kr/år_kWh 17,88 kr/år_kWh
annuitet a 0,04 0,05 0,07

Energikostnad Ken 0,80 kr/kWh 0,97 kr/kWh 1,20 kr/kWh
Tabell 3-2 Energikostnad för solfångare ”bäst plan”, temperatur i fjärrvärmenätet 90/70:

3.4.3 System med solfångare ”vakuum”

Figur 3-7 beräknad kostnad för solvärmesystem ”vakuum” vid primärinkoppling. 

Beräkningen är gjord med samma priser för solfångarkretsen vid sekundärinkoppling. 
Ackumulatortank och värmeväxlare för tappvatten har tagits bort och ett tillägg för inkoppling 
i fjärrvärmenätet har gjorts. Detaljerna i beräkningen se bilaga 6. Exempel: en 100 m2

(bruttoyta) stor solvärmeanläggning kostar ca 470 000:- ex moms. (denna yta motsvarar 70 m2

aktiv (apertur) yta.
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I det följande återges energikostnadsberäkningar för solfångaren ”vakuum”  i system med 
primärinkoppling. Fjärrvärmenätets temperatur är konstant 90/70 i detta exempel.

investering Kinv 470 000 kr 470 000 Kr 470 000 kr
energivinst Eår 22 600 kWh/år 22 600 kWh/år 22 600 kWh/år
realränta r 0,020 [-] 0,025 [-] 0,030 [-]
kalkyltid t 30,00 år 25,00 År 20,00 år

Inv/årskWh Kår 20,80 kr/år_kWh 20,80 kr/år_kWh 20,80 kr/år_kWh
annuitet a 0,04 0,05 0,07

Energikostnad Ken 0,93 kr/kWh 1,13 kr/kWh 1,40 kr/kWh
Tabell 3-3 Energikostnad för solfångare ”vakuum”, temperatur i fjärrvärmenätet 90/70:

Tabellerna 3-17, 3-2 och 3-3 visar att energikostnaden för solvärmesystem med 
primärinkoppling är högre än för system med sekundärinkoppling. Detta gäller vid 
framledningstemperatur så högt som 90 grader. Den enkla plana solfångarens utbyte sjunker 
drastiskt vid dessa höga temperaturer, trots lägre systemkostnad blir energikostnaden hög. 
Solfångaren ”bäst plan” har visserligen en högre systemkostnad men utbytet sjunker inte lika 
drastisk vid hög drifttemperatur vilket medför att denna solfångare visar bättre värden på 
driftkostnad. Energi producerad av vakuumsolfångaren blir dyrare pga den dyrare 
systemkostnaden.
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3.4.4 Energikostnad som funktion av framledningstemperatur
I följande diagram visas energikostnaden som funktion av fjärrvärmens 
framledningstemperatur.

Figur 3-8 solvärmens pris vid primärinkoppling i fjärrvärmenätet som funktion av 
fjärrvärmenätets framledningstemperatur och olika antaganden för annuiteten.

De lägsta kostnaderna uppnås för låga värden på annuiteten. …
Figuren visar hur låg framledningstemperatur i nätet ger allt lägre energipriser. Det är de 
plana solfångarna av hög kvalitet (välisolerade och med AR glas) som vid låg 
framledningstemperatur ger den lägsta energikostnaden för primärinmatad solvärme på långt 
under 1 kr/kWh.
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4 INVERKAN PÅ FJÄRRVÄRME

Det är inte sällan att fastighetsägare som funderar på att installera solvärme upplever att det 
lokala fjärrvärmebolaget är inte så positivt inställt till denna installation. Detta känns konstigt 
för många som vill ha solvärme eftersom det är ett bra miljövänligt uppvärmningsalternativ. 
Detta kapitel är ett försök att förklara varför vissa fjärrvärmebolag inte är positiva till 
solvärme i en del fall. 

Värdet för värmen olika för kunden och för fjärrvärmebolaget
Om man installerar sekundärinkopplat solvärmesystem så minskas mängden inköpt värme 
från nätet. Värdet för ”kunden”, ägaren av solvärmeanläggningen är värmemängden gånger 
energipriset för fjärrvärme. Om man istället har ett system som är primärinkopplat så är det 
fjärrvärmebolaget som ska köpa. Om man enbart betraktar driftskostnader som minskar pga 
minskad last är det i princip minskat bränsle inköp. Detta är mycket mindre än 
fjärrvärmepriset vilket innebär att fjärrvärmebolaget gör en förlustaffär om de köper inmatad 
fjärrvärme till samma pris som de själv sälja den vilket kan leda till att de vill betala betydligt 
mindre än fjärrvärmepriset. 

Detta resonemang är en grov förenkling eftersom det finns många andra faktorer att ta hänsyn 
till vilket innebär att man får helt olika priser från olika fjärrvärmebolag om man vill mata in 
värme till fjärrvärmenätet. Man måste ha en dialog med nätägaren.

Konflikt mellan kraftvärme och solvärme
Där det finns kraftvärme får fjärrvärmebolag stora intäkter för den el som de producerar. Det 
innebär att det är mest lönsamt för dem att generera så mycket el som möjligt. I många nät är 
det enbart kraftvärmeverket i drift på sommaren och elproduktionen begränsas av hur mycket 
värme som levereras i nätet, liksom hur mycket kraftvärmeverket kan regleras ned i effekt. 
Om en kund installerar solvärme så förlorar man intäkter från den värme som man annars 
skulle ha sålt men också från den el som man inte nu kan producera. Det är en dubbel 
ekonomisk förlust för företaget. Det kan vara värt att påpeka att detta gäller både primär- och 
sekundärinkopplade system samt alla värme(energi)besparande åtgärder.  

Miljömässigt finns det också argument som vissa företag för fram som är relevanta. En 
minskad elproduktion i deras anläggning minskar Sveriges totala elproduktion och därmed 
hur mycket el kan exporteras och hur mycket måste importeras. Förenklar man argumentet så 
leder solvärmeanläggningen till mer import av ”smutsig” el från kolkraftverk i Danmark och 
andra länder. Hur mycket det blir i praktiken beror på en mängd olika faktorer och det varierar 
från nät till nät och för olika tider under året. Om man installerar solel tillsammans med 
solvärme så faller en del av detta argument. Ju mer miljövänlig elproduktionen blir i 
grannländerna desto mindre relevant blir dessa argument. Under solvärmesystemets livslängd 
blir det sannolikt stora ändringar i kraftproduktionen vilket innebär att detta ”problem” blir 
mindre och mindre relevant.

Begränsad miljönytta där man har spillvärme sommartid
Flera fjärrvärmenät får en stor del av sin värme från industriell spillvärme sommartid. Om så 
är fallet leder inte solvärmeanläggning till någon miljöförbättring – spillvärmen måste 
”dumpas” någon annanstans istället för din fastighet.
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5 TIPS OCH RÅD TILL BESTÄLLARE

I detta korta kapitel finns råd till de som funderar på en solvärmeanläggning till sitt 
flerbostadshus. Svaren på frågorna nedan bör sammanställas till en förstudie som även kan 
indikera hur stor solfångararea som kan vara intressant, var solfångarna kan placeras och hur 
stor ackumulatorvolym som behövs. Förstudien bör även ge en ekonomisk indikation på hur 
lönsam anläggningen är med de förutsättningar som ägaren till flerbostadshuseta har. Detta 
ska man kunna göra med hjälp av denna rapport.

När förstudien är studerad och diskuterad så bör beslut fattas om hur man går vidare. Om 
beslutet blir att gå vidare så bör ett förfrågningsunderlag tas fram som beskriver det som man 
vill köpa. Ett förfrågningsunderlag kan vara mer eller mindre detaljerat men ju tydligare det är 
skrivet desto större chans är det att man får den anläggning som man vill ha.   

Ta reda på hur mycket värme man förbrukar till varmvatten. Det ska betraktas inte som 
råd utan mer som ett måste! Denna punkt är så viktig att det finns en hel bilaga ägnat åt 
information om hur man kan ta fram det och vad som ska ingå. I en bostadsrättsförening kan 
detta vara en bra process i sig för att arbeta men energibesparing. 

Se upp för hur olika definitioner av solfångararean. Modularean (också kallad gross eller 
bruttoarean) är arean som solfångaren upptar på taket (eller var den installeras). Referens-
eller aperturarean är för plana solfångare den synliga arean av glas, och skiljer sig inte så 
mycket från modularean. För vakuumrörsolfångare är det lite mer komplext eftersom 
definitionen är beroende på om man har en speglande yta bakom eller inte. Det skiljer mycket 
mellan referensarean och modularean för vakuumrörsolfångare utan reflektor. Därför används 
här och även i SPs lista över godkända solfångare modularean för att undvika förvirring. 

Svensk solenergi har en bra hemsida med allmän information och har alltid senaste 
information om vilka bidrag som finns tillgängligt. www.svensksolenergi.se .

Bidrag. Tyvärr har bidragsformerna varierat kraftigt under åren, varför det är bäst att kolla 
aktuell information på svensk solenergins hemsida. När denna rapport trycktes fanns ett
schablonavdrag, som man kunde göra genom ROT-systemet. Detta gällde enbart småhusägare 
och således inte flerbostadshus.

Reglering av solvärmesystemet. Pumpen till solfångarna ska startas när solfångarna är 
tillräckligt varma för att leverera värme till tanken, annars ska den vara avstängd. Detta är en 
enkel funktion som kan lätt kan programeras in i husets överordnade reglercentral. Dock finns 
det flera andra funktioner i de solvärmespecifika reglerenheterna som leverantörer normalt 
säljer. Dessa funktioner finns för att dels förbättra funktionen (öka utbytet från solfångarna) 
och för att öka livslängden för systemet. Det krävs specialistkunskap för att programmera in 
dessa funktioner i den överordnade reglercentralen i huset. Ett beslut måste fattas om 
regleringen ska skötas av husets reglercentral eller att en separat reglerenhet ska användas för 
solfångarkretsen. Detta beslut bör tas ihop men den som ansvarig för drift och programmering 
av husets reglercentral. 

Stagnation. När pumpen till solfångaren stängs av kan solfångaren blir väldigt varmt (över 
150 ºC men även upp till 200 ºC) och systemet måste ta hand om detta tillstånd på ett bra sätt 
för att systemet ska kunna ha en lång livslängd. Leverantören måste redovisa hur systemet tar 
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hand om stagnation. T.ex. är det inte bra att starta solfångarpumpen om temperaturen i 
solfångaren är hög (>110 ºC).

Underlag till upphandling. Det finns förslag till upphandlingsunderlag som togs fram i ett 
utvecklingsprojekt 2004 [5]. Underlaget är för två exempel: 100 m2 och 1000 m2 solfångare. 
Dessa exempel omfattar enbart solfångarkretsen och bygger på att man redan dimensionerat 
den, inkl. värmeväxlare. Dock finns en detaljerad kravspecifikation som man kan ha nytta av 
samt råd kring upphandlingen.
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BILAGA 1 
Dimensionering av varmvattenlasten

För att kunna dimensionera en solvärmeanläggning är det extremt viktigt att ta reda på den 
värmelast som systemet ska ha under året och då framför allt på sommaren. Tre sätt att 
beräkna varmvattenanvändningen redovisas och det är bra att beräkna alla tre om möjligt 
eftersom alla har stora osäkerheter.

Denna rapport behandlar enbart system för varmvattenberedning (inkl. VVC).

Följande information behövs i ett förfrågningsunderlag (och för att kunna dimensionera ett 
solvärmesystem). I följande avsnitt anges olika sätt att beräkna dem.

Kallvattentemperaturen påverkar hur mycket energi som behövs för att bereda 
varmvatten till brukstemperaturen.  Detta varierar under året, hur mycket beroende på 
varifrån vattnet kommer (sjö, akvifer mm) och hur den distribueras. Kolla med den 
bolaget som säljer vattnet vad variationen är. Ange en temperatur för varje månad.
Förbrukningen av varmvatten i liter per dag för varje månad. Här måste man också 
ange om detta är liter vid tappstället (vid 37 – 40 ºC) eller vid beredningen av 
varmvatten vid undercentralen (55 – 60 ºC) – det gör en stor skillnad.
VVC-förluster är förluster från rör som distribuerar varmvattnet i byggnaden. De kan 
vara så mycket som 50% av ”varmvattenlasten” under sommaren i flerbostadshus och 
är således mycket viktigt att ha med. Det är bäst att ange längden på VVC-ledningarna 
fram och retur, samt deras diameter och isoleringstjocklek.

B1.1 Uppskattning av varmvattenlasten efter kallvattenförbrukning
Det finns mätningar som visar att 35 – 40 % av kallvattnet i en fastighet blir till varmvatten ut 
ur duschen dvs med en temperatur på 37 – 40 ºC. Detta är naturligtvis helt beroende på 
verksamheten, om det exempelvis används mycket kallvatten till att vattna i trädgården eller 
tvätta bilar eller annat så stämmer ju inte dessa grova tumregler. Men om det inte finns 
mätningar så får man skaffa sig en av flera olika uppskattningar med denna metod.

Exempel: man förbrukar 1 000 m3 kallvatten per år. Detta är 83 300 l per månad om 
förbrukningen är jämn fördelat under året. Dock är det normalt att varmvattenanvändningen i 
flerbostadshus är mindre under semestertiderna på sommaren. Detta bör man uppskatta. Ett 
riktvärde är att förbrukningen (i liter) är 15 % mindre under juli och 10 % mindre i juni och 
augusti jämfört med vintermånaderna. Om 35 – 40 % av detta är varmvatten så blir det en 
uppskattad varmvattenlast per dag på ca 1 000 liter vintertid och 850 resp. 900 liter under juli 
resp. juni/aug. 

Fördelen med denna metod är att det är lätt att få tag i total vattenanvändning och om man har 
tur kan få det månad för månad. Nackdelen är att andelen som är varmvatten kan variera 
avsevärt från normala värden om det finns mycket som används till annat än i lägenheterna 
(och tvättstugan).
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B1.2 Uppskattning av varmvattenlasten efter antal boende
Beroende på hur mycket man duschar eller badar och om det finns snålspolande armaturer 
eller vilka vanor man har så ligger varmvattenförbrukningen mellan 20 och 120 liter per 
person och dag vid en förbrukningstemperatur av 37 – 40 ºC. Antal personer som bor i 
fastigheten varierar med tiden så att man ska utgå ifrån det som man tror är en ”normal” 
beläggning för byggnaden. Om man har många tonåringar i huset så är förbrukningen hög per 
person (~80 l/dag.person som medel) medan om det är många pensionärer är det låg (~40 
l/dag.person som medel). 
Med denna tumregel kan man göra en andra uppskattning som kan vägas in i försöket att 
bestämma lasten:
Exempel: det bor 22 personer i fastigheten, man bedömer förbrukningen till ”medel” 60 
l/person och dag och får då 1 320 liter varmvatten per dag.
Fördelen med denna metod är att det är lätt att räkna fram. Nackdelen är att det finns stor 
osäkerhet i hur mycket en ”medel” person i fastigheten använder eftersom det varierar så 
mycket.

B 1.3 Mätningen av energiförbrukningen mitt på sommaren
Under förutsättning att värmesystemet mitt på sommaren är helt avstängt ger den debiterade 
förbrukningen av en sommarmånad (exempelvis juli) svar på hur mycket energi som behövs 
för tappvattenvärmning. Observera att man i denna förbrukning även mäter vvc-förlusterna. 
Många fastigheter använder en del värme för att annat såsom handdukstork och uppvärmning 
(källare eller badrum). 

Denna metod lämpar sig bäst för att jämföra med de andra sätt att uppskatta varmvattenlasten 
under sommaren för att säkerställa att de är rimliga i förhållande till vad fastigheten faktiskt 
förbruka i form av värme i juli.

B1.4 Vvc-förlusterna
Det är naturligtvis svårt att uppskatta vvc-förlusterna. Det är rimligt i en flerfamiljsfastighet 
att vvc-förlusterna kan utgöra 20 – 30 % av den energimängd som lämnas från 
fjärrvärmeväxlaren till tappvarmvattnet. 
Man kan uppskatta vvc-förluster genom att uppskatta ledningslängden i vilken tappvattnet 
cirkulerar. Det är en grov ledning med varmvattnet fram och en ledning med mindre diameter 
i vilken vattnet pumpas tillbaka för ny uppvärmning i värmeväxlaren. 

I förfrågningsunderlaget är det bäst att ange hur långa ledningarna är, vilket diameter samt hur 
tjock isoleringen är. Om det finns olika avsnitt med olika diameter så får man ange alla de 
olika. Man bör även ange vilken omgivningstemperatur dem har. Det gör en skillnad om de är 
i en källare med en temperatur på 8 ºC eller i områden vid 22 ºC. Den informationen kan 
lättast tas fram från VVS-ritningarna för fastigheten. Om dessa inte finns så måste man 
uppskatta grovt utifrån hur de verkar har dragits och vad som var praxis vid byggtiden. 

För 50 meter (enkel väg) kan förlusterna per år vara 5 – 8 000 kWh.
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BILAGA 2
Beräkning av fastighetsstorlek 

Här införs begreppet TLG för en fastighets storlek. TLG står för ”10-lägenheters-ekvivalent”.
Beräkningar som utförts gäller för TLG 1, alltså för det som är ”10 normal-lägenheter”. Vill 
man beräkna solvärmeanläggningen för en bestämd fastighet (en bestämd last) så måste man 
beräkna TLG värdet för sin fastighet. 

B 2.1 Följande beräkningar gäller för en fastighetsstorlek ”TLG”:
Bebodd av 20 personer som förbrukar 70 l varmvatten per person och dag. Varmvattenlasten 
är således på 1400 liter varmvatten/dag. Beräkningarna är gjorda för Mellansverige, 
solfångarna är sydorienterade med 45 graders lutning. Beräkningarna är gjorda med 
varmvattencirkulationsledning vilka medför en vvc-förlust på ca 30 % av varmvattenlasten. 

Följande indata användes för beräkningarna:
- Varmvattenlast 1 400 l, Qvv = 26 200 kWh/år
- Temperatur varmvatten 50 grader
- Kallvatten baserat på temperaturen för Stockholm och som varierar under året
- Temperatur i vvc kretsen 60 grader fram, minst 55 grader tillbaka
- Vvc-förlust: Qvvc cirka 7 800 kWh/år

Beräkningar ger bl.a. följande resultat:
- Qsol: den av solfångarna avgivna energimängden till systemet (acktanken)
- Qxfr: den av fjärrvärmeväxlaren överförda energin till varmvattnet, tillsatsenergin
- Qt, vfl: värmeförlust av ackumulatortanken under året

Kontrollberäkningar med ett referenssystem utan solvärme och utan ackumulatortankar har 
gjorts. 

Lasten i referenssystemet är den i fjärrvärmeväxlaren överförda energimängden:

, =  + 000 kWh/år

I simuleringarna med solvärmesystem är summan av och större än den använda 
energimängden i referenssystemet , . Detta beror på att de tillkommande 
komponenterna som ackumulatortank och vissa rörledningar har värmeförluster som måste 
täckas av både solvärmen och fjärrvärmen.

För att göra en rättvis bedömning av sparad energi och solandel i varmvattenproduktionen 
används följande definitioner och samband:

=  1  , = solandel (fractional energy savings)

= tillsatsenergin, den i fjärrvärmeväxlaren överförd
energimängd som behövs för att täcka varmvattenbehovet (system
sol plus fjärrvärme)
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, = av fjärrvärmeväxlaren överförd energimängd i 
referenssystemet utan solvärme

, = ,  , Sparad energimäng i systemet ”sol plus fjärrvärme” jämfört 
med referenssystemet utan solvärme

B 2.2 Beräkna lägenhetsekvivalent TLG för din fastighet
Exempel hur du bestämmer storleken av ett solvärmesystem för din fastighet:
Vi tänker oss att din fastighet har 

- 18 lägenheter 
- 34 boende

Du bestämmer varmvattenlasten med de metoder som anges i kapitel 4.2 till
- 2 100 l varmvatten per dag

Dimensioneringsbilderna i föregående kapitel gäller för TLG = 1, dvs 10 normallägenheter 
med 1400 l vv förbrukning per dag. Din lägenhet får en TLG-faktor på 

TLG = 2 100 l vv/dag/ 1 400 l vv/dag = 1,5

Innebörden av denna faktor är att din fastighet har en storlek på 15 ”normallägenheter” vilket 
innebär att du kommer att behöva multiplicera resultaten för dimensioneringen med 1,5, se 
nästa kapitel.
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BILAGA 3
Solfångarspecifikation

En ”bra plan” solfångare är en prisvärd solfångare utan AR (antireflex) glastäckning, den är 
lagom isolerad och ger bra utbyte, speciellt vid lägre temperatur.
Solfångarvärden som användes vid beräkningen ger c:a 430 resp. 230 kWh per m2 bruttoarea 
vid 50 resp. 75 ºC.

Indata för Polysun var:
= 0,8 [-]

a1 = 4,0 (3,5 utan vind) [W/m2K]
a2 = 0,02 [W/m2 K2]

Den ”bäst plan” solfångaren har AR (antireflex) glas, den bästa selektiva ytbehandlingen på 
absorbatorn och bra isolering, även kantisolering i ramprofilen.
Solfångarvärden som användes vid beräkningen ger c:a 550 resp. 370 kWh per m2 bruttoarea 
vid 50 resp. 75 ºC.

Indata för Polysun var:
= 0,85 [-]

a1 = 3,3 (3,0 utan vind) [W/m2K]
a2 = 0,01 [W/m2 K2]

Vakuumrörsolfångaren består av ett antal glasrör med integrerad absorbator. Den angivna
ytan i diagrammet är bruttoytan (grossytan, plats på taket). Den aktiva ytan är ca 70 % av 
bruttoytan.
Solfångarvärden som användes vid beräkningen ger c:a 390 resp. 290 kWh per m2 bruttoarea 
vid 50 resp. 75 ºC.

Indata för Polysun var:
= 0,70[-]

a1 = 2,1 (2,0 utan vind) [W/m2K]
a2 = 0,01 [W/m2 K2]
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BILAGA 4
Beräkning av solfångarstorlek i system med sekundärinkoppling

Beräkna solfångarstorlek
Exempel: du har bestämt dig för en solfångare ”bra plan solfångare” och 
systemuppbyggnaden ”system 3” (se kapitel 2). Följande diagram gäller (figur 2-4). Du 
önskar en dimensionering för 50 % av tappvattenlasten:

Figur B4-1 framtagning av sparad energi och solandel

De heldragna svarta pilarna visar hur du ska dimensionera för att med system 3 och den valda 
solfångaren uppnå 50 % solandel. Det behövs ca 38 m2 solfångare (TLG=1). Detta system 
förväntas spara ca 17 000 kWh.

Har lägenhetsekvivalent beräknats till TLG = 1,5 så gäller för detta:
Solfångarstorleken: 37 m2 x 1,5 = 57 m2
Förväntat besparing med solfångarna: 17 000 kWh x 1,5 = 25 500 kWh/år

Diskussion: i exemplet ovan ger en relativ enkel solfångare så pass bra besparing som 25.500 
2 år. Detta är ett högt värde som uppnås dels på grund av att man 

valde system 3 (system med dubbla ackumulatortankar och prioriterat laddning), dels genom 
att man valde en relativ låg eftersträvad täckningsgrad, 50 % solandel. Detaljgranskar man 
simuleringarna så finner man att solfångarnas medeltemperatur under året är enbart 37 grader 
vilket förklarar det relativt höga utbytet.

Skulle man för samma solfångare har målsättningen att uppnå en högre täckningsgrad, 55 %
solandel, dessutom i det enklare/sämre system 1, så visar de streckade pilarna hur
dimensioneringen går till. I detta fall behövs det 73,5 m2 solfångare (49 x 1,5) som ger ca 28
500 kWh eller ca 385 kWh/m2 år. Räkna efter! Båda förändringarna (krav på högre solandel 
och val av ett system med mindre skiktning i tanken) medför en högre drifttemperatur och 
med detta minskad solvärmeproduktion/sparad energi. Detaljgranskningen av 
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simuleringsberäkningar ger för detta system en medeltemperatur för solfångarna under året på 
48 grader.

Kom ihåg;
Låg solandel ger hög solvärmeutbyte/energibesparing per solfångarmodul–
hög solandel ger lägre solvärmeutbyte/energibesparing per solfångarmodul

Systemlösning med skiktade tankar och mer avancerad styrning kan öka solvärmeutbyte
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BILAGA 5
Beräkning av ackumulatortankens volym

Ackumulatorvolym
Tumregeln för hur stor en ackumulatortank i en solvärmeanläggning skall vara är 75 l per m2

solfångaryta. Ackumulatortankens nödvändiga volym är huvudsakligen en funktion av 
solandel, tappvattenprofilen och den valda solfångarens specifika energiproduktion.
En mycket låg solandel innebär att solvärmen som produceras i princip förbrukas direkt. Det 
mest extrema fall av denna dimensionering är att ett solvärmesystems maximala avgivna 
effekt mitt på sommaren är mindre än den minimala sommarlasten. För ett sådant system 
skulle det inte behövas någon ackumulatorvolym alls. 

Dimensionerar man för en solvärmeandel av tappvattenlasten >60 % så innebär det att 
ackumulatortanken måste kunna lagra flera dagars solvärme ”över”-produktion till dagarna 
som är molniga. I dessa fall ökar ackumulatortankens nödvändiga volym till omkring 100 l/m2

solfångaryta.

Figur B5-1 rekommenderat 
ackumulatorvolym samt en 
gränskurva för den 
minimala specifika 
ackumulatorvolymen per m2

solfångare. Figuren gäller 
för tapprofil med variation 
över dagen men inte för 
tapprofiler där stora 
variationer förekommer 
under veckan eller året.

Exempel på extrema tapprofiler där en speciell dimensionering är nödvändig är 
idrottsanläggningar där mycket varmvatten behövs vid enstaka tillfällen exempelvis efter 
match vissa dagar i veckan.
Dimensioneringen efter antal m2 solfångare relaterar till solfångare med utbyten kring 400-
450 kWh/m2 år vid 50 graders medel-absorbatortemperatur. För vakuumrörsolfångare bör 
man utgå från brutto-ytan och inte aperturytan när man dimensioner ackumulatortankens 
volym. 
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BILAGA 6
Kostnadsberäkningar

Kostnader för en komponent eller en grupp av komponenter har beräknats med följande 
ekvation:= + ( )

= Komponentens kostnad
= Fast kostnad, startkostnad
= Kostnad för en enhet (exempelvis yta eller volym)

n = Antal m2 (yta) eller m3 (volym
E        = Exponent 

Med denna ekvation ges möjlighet att beräkna kostnaderna för systemens alla delar på så sätt 
att en startkostnad tas hänsyn till (exempelvis behöver alla solvärmesystem en 
solkretsarmartur). Ju större systemen blir, desto billigare blir de per enhet. Detta tas hänsyn 
till genom exponenten E.

Komponent E enhet Anmärkning

Solfångare ”plan bäst” 0 3400 0,97 m2
ap Apertur area

Solfångare ”plan bra” 0 2100 0,97 m2
ap Apertur area

Solfångare ”vakuum” 0 4800 0,97 m2
ap Apertur area

Solkretsarmatur 8000 400 1 m2
gross armaturer i 

solkrets
Ackumulatortank 1500 25 0,88 liter Tank utan 

vvx och 
isolering

Tankisolering 0 8625 1 m3 Per m3

isolerings 
material

Värmeväxlare TVV 5000 350 1 l/min Tappvatten 
automat

Material rör o montage
solfångare ”plan bäst” 12000 1300 0,96 m2

gross

Infällt 
montage

Material rör o montage 
solfångare ”plan bra” 8000 900 0,95 m2

gross

Ovanpå
Liggande 

Material rör o montage 
solfångare ”vakuum” 8000 1000 0,95 m2

gross

Ovanpå
Liggande

Installation minimum 15000 35000 0,75 m2
gross Installation 

maximum 
*1,8

Inkoppling FJV 20000 800 0,85 m2
gross Bra för prim.

inkoppling

Figur B6-1

Tabellen återger de för kostnadsberäkningarna använda värden.
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Exempel kostnadsberäkning för solkretsarmatur:
En solkretsarmatur för en anläggning med 30 m2 solfångare beräknas med angivna värden till 
en kostnad på 20 000: -.
En solkretsarmatur för en anläggning med 100 m2 solfångare beräknas med angivna värden 
till en kostnad på 48 000: -

Exempel installationskostnad:
- Med värden i tabellen ovan beräknas installationskostnad 1 (minimum)
- Installationskostnad 2 (maximum) som redovisas som en uppskattad övre gräns i 

denna skrift är installationskostnad 1 * 1,8.
- Installationskostnaden för en anläggning med primärinkoppling reduceras med 33 %. 

Detta antagande tar hänsyn till att ingen ackumulatortank behöver installeras.
Med värden ovan uppskattas installationskostnaden för en 30 m2 solfångaranläggning till 
intervallet 47 800: - till 86 000: - för en sekundärinkopplad solfångare
För en likadan anläggning på 100 m2 är uppskattningen för installationskostnaden 96 000: -
till 172 600:-.

Har man beräknat alla delkostnader så ger summan den investeringskostnad som man behöver 
för att göra en beräkning av energikostnaden.

Kostnadsberäkningar är gjorda med följande ekvation:= å energikostnad i kronor

a = annuitetsfaktor = 1 (1 + )
r = realränta
t = kalkyltidå = å Kinv = investeringskostnad
Eår  = energivinst/år

Kostnadsberäkningar i denna skrift görs för exempel med 2/2,5/3 % realränta och en kalkyltid 
på 30/25/resp. 20 år. Livstiden på en solvärmeanläggning kan anses vara minst 30 år. 
Investeringen kan anses vara lönsam om medelpriset på fjärrvärmekostnaden under 
kalkyltiden förväntas bli högre än den beräknade energikostnaden Ken . Dessutom blir energin 
i princip gratis efter kalkyltiden. Förenklingar i dessa kalkyler är att driftkostnaden, som anses 
vara mycket liten, är satt till noll. Likaså tas inte hänsyn till inflation. Det finns andra sätt att 
beräkna lönsamheten, den intresserade läsaren hänvisas till boverkets hemsida och 
beräkningsprogrammet ”edkalkyl”[3]. Här beräknar men en besparingskostnad. Denna 
beräkningsprocedur tar även hänsyn till energiprisökningar. Vi har här valt att läsaren själv får 
göra en bedömning av det förväntade energipriset för fjärrvärmen under kalkyltiden och 
jämföra denna bedömning med det här beräknade energipriset för solvärmen.
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