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Abstract

Solel och solvärme ur LCC-perspektiv för ett
passiv-flerbostadshus
PV and solar thermal for a multiple dwelling passive
house under a LCC-perspective

Simon Böhme Florén

This master’s degree project concerns the combination of a multi dwelling passive
house with solar energy for the generation of electricity and domestic hot water
(DHW). Different alternatives with either solar thermal systems or photovoltaic (PV)
systems are compared with two reference alternatives producing DHW from
electricity or district heating. The economical comparison uses a life cycle cost (LCC)
perspective based on the present value of expenditures for investment, energy and
annual operating and maintenance.

The energy yields from the solar energy systems were calculated by hand and with
simulation software. Calculation and dimensioning of PV systems were carried out
with a software called PVSYST. Solar thermal systems were calculated by hand and
with the software Winsun Villa Education. Both softwares use hourly weather data
for the calculations. 

The LCCs are lower for the two reference alternatives than for the solar energy
alternatives. The reference alternative with district heating generates the lowest LCC.
The alternatives with solar thermal energy replace more energy and have significantly
lower LCCs than the PV alternatives. The study also shows the importance of using
cheap and environmentally friendly backup energy for producing DHW. When aiming
for a quantitative energy use target, the DHW-circulation losses ought to be taken
into account as these can be extensive. 
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Sammanfattning 
De senaste åren har energi- och miljöfrågor blivit allt mer uppmärksammade. En bidragande orsak 
är FNs klimatrapporter som visar på förändringar i klimatet orsakade av människans utsläpp av 
växthusgaser. Problem med trygg energiförsörjning och den förväntade oljeproduktionstoppen 
(peak oil) aktualiserar energifrågan ytterligare. De flesta typer av köpt energi är fortfarande 
behäftade med någon sorts miljöbelastning. Därför bör så liten mängd köpt energi som möjligt 
eftersträvas. Ett sätt att minska den köpta energin är att tillgodose delar av energibehovet med 
solenergi.  
 
Av Sveriges totala energianvändning står bostads- och servicesektorn för ungefär en tredjedel. För 
att minska sektorns energianvändning kan hus med låg energianvändning byggas och åtgärder för 
effektivare energianvändning utföras. En typ av hus med låg energianvändning är så kallade 
passivhus som började byggas i Sverige 2001. I första hand utnyttjas värme från personer och 
apparater för uppvärmning. Bra isolering och täthet tillsammans med värmeåtervinning utgör 
förutsättningarna för passivhuskonceptet. Vanligen utesluts radiatorer och värmebehovet 
tillgodoses istället genom att värma den inkommande ventilationsluften. Fördelen med passivhus är 
minskat energi- och effektbehov för värme samtidigt som komfort och möblerbarhet ökar. De flesta 
passivhus i Sverige har varit av radhustyp men flerbostadshus, villor och skolor är på gång. 
 
Passivhus av flerbostadsvariant kombineras i detta examensarbete med solenergitillämpningar för 
att minska behovet av köpt energi ytterligare. Examensarbetet bygger vidare på ett 
utvecklingsprojekt kallat ”Flerbostadshus utan värmesystem – Passivhus i flera våningar”, FBUV. 
Projektet utfördes 2004-2005 av White Arkitekter och NCC Teknik för att ge underlag till 
passivhus av flerbostadshustyp. Den delen av FBUV-projektet som används utgörs av ett vanligt 
flerbostadshus av lamellhustyp som med hjälp av byggnadssimuleringsprogrammet BV2 
modifierats till ett passivhus med 33 lägenheter.  
 
Två större förändringar som påverkar passivhusbyggande har skett sedan FBUV-projektet 
genomfördes. Dels har en ny utgåva av Boverkets Byggregler, BBR, utkommit och dels har en 
kravspecifikation för passivhus utarbetats (bara tillgänglig som remissversion vid tiden för 
rapportskrivandet). Simuleringarna från FBUV-projektet har bearbetats utifrån de nya 
förutsättningarna och utgör grunden för beräkningar på solvärme och solel.  
 
Ett antal alternativ har tagits fram för jämförelser av livscykelkostnad och minskning av köpt 
energi. Jämförelserna beaktar främst systemet för uppvärmning av tappvarmvatten och dess 
energiförbrukning. Referensalternativen utgörs av ett system där tappvarmvattnet värms med el i en 
central varmvattenberedare och ett system där tappvarmvattnet värms centralt med fjärrvärme. För 
solvärmen jämförs tre olika alternativ varav två med central ackumulatortank och termiska 
solfångare på taket med vinkeln 14° (som i husets orginalutförande) respektive 25° (en mer 
solenergianpassad taklutning). Det tredje alternativet består av lägenhetsvisa varmvattenberedare 
som är kopplade till gemensamma termiska solfångare med 25° vinkel. För solelen jämförs tre 
alternativ där olika storlek och olika lutning (25° respektive 90°) på solcellsmodulerna har valts. 
Två kombinationsalternativ som kombinerar referenssystemet för fjärrvärme med det centrala 
solvärmesystemet (25°) har också tagits fram, det ena även utrustad med solceller. 
 
För dimensionering och beräkning av energiproduktion för solel och solvärme har programvarorna 
PVSYST respektive Winsun Villa Education använts tillsammans med egna beräkningar. Båda 
programvarorna använder timvärde av utetemperatur och solinstrålning för att simulera 
energiutbytet. Investeringskostnader, årliga kostnader och eventuell energiproduktion har 
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uppskattats och beräknats för de olika alternativen. Dessa värden används för att beräkna nuvärdet 
av hela livscykelns kostnader, den så kallade livscykelkostnaden, LCC. För att beräkna denna 
beaktas kalkylränta, livslängd och energiprisförändringar.  
 
Resultaten visar att uppvärmning av tappvarmvatten med fjärrvärme, istället för med el, ger 
betydligt lägre LCC vid de förutsättningar som har använts. Alternativen med solvärme har högre 
LCC än referensalternativen i detta specifika projekt. En slutsats är att energikällan för 
tappvarmvatten, vid sidan av solenergi, bör vara väl genomtänkt. Kombinationer av solvärme med 
värmepumpar, biobränslen eller fjärrvärme är ur miljösynpunkt, och troligen även ekonomiskt, 
bättre än uppvärmning av tappvarmvatten direkt med el.  
 
Ett resultat som framkommit är att förluster för varmvattencirkulation (VVC) kan vara omkring 
20 % av tappvarmvattenbehovet för det studerade passivhuset. En del av värmen kommer huset till 
godo under perioden med uppvärmningsbehov. När kvantitativa energimål ska uppnås bör VVC-
förluster beaktas eftersom de kan öka energibehovet betydligt. Att utnyttja solvärme i lägenhetsvisa 
varmvattenberedare kan vara ett effektivt sätt att undvika VVC-förluster. De lägenhetsvisa 
varmvattenberedarna har elpatroner inbyggda och utnyttjande av annan energikälla än el är troligen 
inte tillämpbart, åtminstone inte utan att återinföra VVC-förluster.  
 
För att minska livscykelkostnaderna för solenergialternativen rekommenderas antingen en 
solfångarlutning närmare den optimala vinkeln (kring 42° för Sverige) och/eller en annan 
spetsvärmekälla än el. Genom större energiutbyte per ytenhet kan antingen investerings- eller 
driftkostnaderna minska, i och med att inte lika många solpaneler behöver installeras för att få ut 
lika stor energimängd och vice versa. 
 
Solelalternativen visar sig ha hög livscykelkostnad i förhållande till hur mycket köpt energi som 
ersätts. För att solel ska vara intressant att installera i dagens läge bör andra värden vägas in än 
enbart ekonomiska, till exempel miljövärden och marknadsföringsvärden. Det gäller i viss mån 
även solvärmesystemen som dock har möjlighet att bli direkt lönsamma även om sådana resultat 
inte har kunnat visas för de jämförda alternativen i denna studie. En beräkning för framtida 
solelsystem visade att kostnaderna sjunker till år 2020, men inte tillräckligt för att de ska vara 
lönsamma helt utan stöd eller beaktande av ickemonetära värden.  
 
För att miljöpåverkan och användandet av ändliga resurser ska avta eller åtminstone inte öka 
ytterligare, är en viktig del att energianvändningen minskar. Solenergi kommer troligen vara en 
viktig del för att tillgodose vårt energibehov. Avgörande för hur snart solenergi blir en betydande 
del av energitillförseln beror på marknadsutvecklingen för solceller och solvärme. Större marknad 
och större produktionsvolymer ger sänkta kostnader, vilket talar för någon sorts marknadsstöd för 
solenergitillämpningar. Kombinationer av solvärme med andra energislag bör utvecklas och 
integreras för att förenkla för kunderna.  
 
Sökord: Passivhus, lågenergihus, solenergi, solceller, solel, solvärme, solfångare, solpaneler, 
miljö, livscykelkostnad, LCC, tappvarmvatten, varmvattencirkulation, VVC. 
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Definitioner, begrepp och terminologi 
En kommentar till referenssystemet i rapporten: När en referens står i en mening, det vill säga innan 
punkt, gäller referensen den meningen. När referensen står efter en mening (punkt) syftar 
referensen på hela stycket ända fram till referensen.  
 
Lagen om energins bevarande säger att energi inte kan skapas eller förintas. Därför är det 
egentligen felaktigt att säga energiförbrukning. Energikvalitetsförbrukning vore mer korrekt. Dock 
är ”energiförbrukning” och andra liknande termer så pass vedertagna av i stort sett hela samhället, 
att de används även här. Synonymt används här även energianvändning och energiutnyttjande. 
 
Nedan följer några definitioner och förklaringar på begrepp som används i examensarbetet.  
 
Atemp  används i de nya Boverkets Byggregler (2006). Definitionen är: 

”Golvarean i temperaturreglerade utrymmen avsedd att värmas till mer 
än 10°C begränsade av klimatskärmens insida (m2)” (Boverket, 2006b, 
9:12).  

 
BOA, Boarea är en del av bruksarean och har definitionen: ”Bruksarea för utrymmen 

helt eller delvis ovan mark inrättade för boende”. (SS 021053, 1999) 
 
BRA, Bruksarea  har definitionen: ”Area av nyttjandeenhet eller annan grupp av 

sammanhörande mätvärda utrymmen, begränsad av omslutande 
byggnadsdelars insida eller annan för mätvärdhet angiven 
begränsning.” Många specifikationer om vad som räknas in och vad 
som inte räknas in finns angivet i standarden. (SS 021053, 1999)  

 
Byggnadens energianvändning  

har definitionen: ”Den energi som, vid normalt brukande, under ett 
normalår behöver levereras till en byggnad (oftast benämnd köpt 
energi) för uppvärmning, kyla, tappvarmvatten samt drift av 
byggnadens installationer (pumpar, fläktar etc.) och övrig fastighetsel.” 
(Boverket, 2006b, 9:12) 

 
Byggnadens totala energibehov 

Energibehov för värme, tappvarmvatten, fastighetsel och hushållsel. 
 
Klimatzon norr ”Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län, Västernorrlands 

län, Gävleborgs län, Dalarnas län och Värmlands län”. (Boverket, 
2006b, 9:12) 

 
Klimatzon söder ”Övriga län än klimatzon norr”. (Boverket, 2006b, 9:12). 
 
Lamellhus Förenklat sett är det ett hus med flera trappuppgångar. Oftast mer 

horisontellt byggt än vertikalt. 
 
Punkthus Enkelt sett är det ett hus med en trappuppgång. Oftast mer vertikalt 

byggt än horisontellt.  
 
PV, Photo voltaics är den engelska förkortningen och benämningen på solceller.  
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Solfångare  brukar beteckna termiska solfångare som absorberar solstrålningen och 

överför värmen till ett cirkulerande media.  
 
Solceller  används genomgående för fotovoltaisk cell som omvandlar 

solstrålningen till elektrisk ström. Flera solceller kopplas samman i 
moduler.  

 
Solpaneler är ett samlande begrepp som används för både termiska solfångare och 

solceller vilket ibland kan skapa viss förvirring.  
 
STC, Standard Test Conditions  
 STC är en standard för att kunna jämföra olika solceller under samma 

förutsättningar. 1000 W/m2 solinstrålning med AM1,5 spektral 
energifördelning, det vill säga att ljusets passerat 1,5 gånger atmosfärens 
tjocklek. Temperaturen på solcellen ska vara 25°C. Vid STC erhålls 
solcellernas märkeffekt, även kallad toppeffekt, Wt.  

 
Täckningsgrad eng. solar fraction. Mängden köpt energi som har ersatts av solvärme 

dividerat med köpt energi för ett referensfall utan solvärme. Nämnaren 
anger bara energi för tappvarmvattensystemet om solvärmesystemet 
bara ska ge tappvarmvatten, annars energi för värme också. 

 
Vakuumsolfångare  har oftast betydelsen vakuumrörsolfångare även om andra varianter på 

vakuumsolfångare finns. Se teoriavsnitt. 
 
Verkningsgrader för solceller 
 Verkningsgraden för solceller kan mätas på olika sätt. Inom 

solcellsforskning mäts ofta enstaka celler genom att mäta uteffekt och 
dividera med cellens yta. Vid specifikationer av solceller för försäljning 
uppges verkningsgraden för en hel modul. Denna beräknas genom att 
uteffekten från modulen divideras med modulens yta som förutom flera 
solceller innefattar modulens ram och mellanrummen mellan cellerna. 
Systemverkningsgraden beaktar relationen mellan instrålad energi och 
utgående växelriktad elenergi.  

 
Vistelsezon Område i en bostad med behaglig temperatur och klimat. Kallras från 

fönster kan minska vistelsezonen då det blir ett kallt område kring 
fönstret. 

  
VVC, varmvattencirkulation  

används framförallt i flerbostadshus för att tillgodose varmt 
tappvarmvatten snabbt. Varmvattnet cirkulerar i stamledningar för att 
inte behöva transporteras ända från varmvattenberedningen då tappning 
sker. VVC är förknippat med värmeförluster.  

 

 - XIV - 



1 Inledning 
På senare år har det i Sverige byggts ett antal hus utan konventionella värmesystem, även kallade 
passivhus. Konceptet går ut på att minska värmebehovet till ett minimum genom vältätade 
klimatskal, ökad isolering, energieffektivare fönster och effektiva värmeåtervinningssystem. Den 
lilla mängden extra värme som krävs tillförs via tilluften med hjälp av ett eftervärmningsbatteri 
som oftast drivs med el. Att el används beror till största del på att det är låga installationskostnader 
för elvärme samt att värmeledningar undviks. Viktiga ekonomiska fördelarna som fås vid 
passivhusbyggande är bland annat minskade driftkostnader samt lägre investeringskostnader för 
värmesystem i huset. Effektbehovet för eventuell värmecentral är lägre, vilket oftast innebär en 
mindre investering. Lägenheterna blir dessutom lättare att möblera när radiatorer saknas. Den 
styrda ventilationen med värmeåtervinning (FTX) leder till viss ökning av elenergi för fläktar 
samtidigt som behovet av tillförd värme minskar. Elens roll som energibärare ökar samtidigt som 
användning av lågkvalitativ energi, såsom fjärrvärme eller biobränsle, minskar.  
 
Den ökade medvetenheten kring energi- och miljöfrågor har väckt intresse att tillämpa och utveckla 
långsiktigt hållbara energilösningar i både stor och liten skala. En sådan lösning är solenergi både 
för omvandling till värme och till el. I andra länder i Europa finns redan både så kallade 
nollenergihus och plusenergihus som utslaget på året producerar lika mycket som, respektive mer 
energi än energianvändningen (BedZED – factsheet, 2008; Plus energy settlement in Freiburg, 
2007). Möjligheten till nollenergihus i Sverige är intressant att utreda och en viktig del för att 
åstadkomma dem är solenergi. Även om inte hela energianvändningen kan tillgodoses med 
solenergi, är det viktigt att undersöka dess potential för passivhus. 

1.1 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att ge ett specifikt exempel på hur den köpta energimängden till 
bostadshus utan konventionella värmesystem, så kallade passivhus, kan minskas med hjälp av 
solceller och solfångare. Möjligheten att skapa ett nollenergihus med förutsättningar från ett fiktivt 
lamellhus med passivhusegenskaper utreds ytligt. Marknaden för termiska solfångare och solceller 
undersöks och sammanfattas. Kostnader för solenergisystemen uppskattas ur livscykelkostnads-
perspektiv (LCC) och jämförs med referensalternativ utan solenergi. I dagens läge är solcellssystem 
svåra att göra lönsamma utan bidrag och därför kompletteras LCC-studien med uppskattning av 
kostnader för solelsystem år 2020. 

1.2 Metod 
Genom studier av passivhusprojekt, husanknutna solenergisystem och relevanta rapporter från 
branschorganisationer och myndigheter samt kontakt med experter inom området inhämtas 
nödvändig information för att kunna skriva en teoretisk bakgrund till passivhus, solvärme- och 
solelsystem.  
 
Grunden för detta examensarbete lades i och med studien Flerbostadshus utan värmesystem – 
passivhus i flera våningar som White Arkitekter AB och NCC Construction Sverige AB genom 
NCC Teknik färdigställde sommaren 2005 (NCC och White, 2005a,b). Energianvändningen för ett 
lamellhus i passivhusutförande hämtas från simuleringar gjorda i ovan nämnda rapport. Sedan 
FBUV-projektet genomfördes har både en remissutgåva av en svensk passivhusstandard och nya 
BBR-regler kommit. Nyckeltalen anpassas mot dessa för att vara uppdaterade efter dagens 
rekommendationer och regler. De modifierade nyckeltalen används för att kunna dimensionera 
solenergisystemen med hjälp av tumregler och beräkningsmodeller för solelsystem och 
solvärmesystem.  
 

 - 1 - 



Solvärmesystemet simuleras med programvaran Winsun Villa Education (se litteraturförteckning) 
som ett traditionellt ackumulatortanksystem anpassat till energianvändningen för lamellhuset. 
Jämförelser utförs för olika solfångarareor och lutningsvinklar med avseende på möjlighet att 
ersätta annan värmekälla för tappvarmvatten. Solelproduktion från solceller beräknas för olika 
areor, lutningar och solcellstyper. Simuleringar och beräkningar för solel utförs med programvaran 
PVSYST (se litteraturförteckning). 
 
Till beräkningar av livscykelkostnad används investeringskostnaden för solcells- och 
solvärmesystem, uppskattade drift- och underhållskostnader samt energikostnad. Varianten med 
lamellhuset utan solenergi jämförs med rimliga förslag med solenergi ur LCC-perspektiv. LCC-
beräkningar sker med hjälp av Excel och nuvärdesmetoden. Känslighetsanalyser på LCC:erna 
utförs med avseende på kalkylränta, energiprisökningar och kalkyltid (förväntad livslängd).  
 
Den framtida jämförelsen, Solel 2020, beräknas med nuvärdesmetoden utifrån uppskattningar av 
prisutveckling för solcellssystem och energi.  

1.3 Varför används FBUV-studien som grund? 
Studien Flerbostadshus utan värmesystem – passivhus i flera våningar, FBUV, utfördes av White 
arkitekter AB och NCC Construction Sverige AB med finansiering från NCC, Stiftelsen för 
Arkitekturforskning, Statens Energimyndighet (STEM) och Svenska Byggbranschens 
Utvecklingsfond (SBUF). Projektet pågick mellan september 2004 och maj 2005 och rapportens 
slutversion är daterad 29 juni, 2005. En anledning till att projektet genomfördes är att både NCC 
och White är aktivt drivande för att utveckla en hållbar bygg- och fastighetssektor via Bygga-bo-
dialogen (Bygga-bo-dialogen, 2007).  
 
FBUV-projektet utredde möjligheterna att bygga flerbostadshus utan traditionellt värmesystem. Ett 
traditionellt lamellhus gjordes på ritbordet om till passivhus och ett punkthus ritades med 
passivhusegenskaper. Energisimuleringar utfördes med programvaran BV2. Livscykelkostnader för 
olika ventilationssystem och tappvarmvattensystem jämfördes mellan lamellhuset i traditionellt 
utförande och passivhusutförande. Dock så lämnades valet av ventilationssystem och 
tappvarmvattensystem öppet för förvaltare att bestämma utifrån placering av huset. Tillförseln av 
värme sker med el främst av ekonomiska skäl men valfrihet fanns även där. 
 
En fortsättning på FBUV är på gång där man ska utforska och utmana de tekniska parametrarna 
med arkitektoniskt och designmässigt perspektiv. Eftersom simuleringarna i FBUV hamnade under 
dåvarande gränsen för passivhus, 10 W/m2, finns utrymme att modifiera en del av parametrarna och 
på så sätt ge arkitekten fler uttrycksmöjligheter. Båda handledare till detta examensarbete, Marja 
Lundgren och Martin Sandberg, är involverade i detta fortsättningsprojekt.  
 
I samband med fortsättningsprojektet undersöks i detta examensarbete hur mängden köpt energi till 
passivhusvarianten av lamellhuset kan minskas genom installation av solceller och solfångare. 
Förutsättningarna för lamellhuset i passivhusutförande hämtas från energisimuleringarna utförda i 
FBUV-projektet. Eftersom förändringar skett i Boverkets byggregler, BBR, och en 
passivhusstandard har tillkommit (än så länge bara i remissversion, se kapitel 2.1.1.2 på sida 3) ses 
energiberäkningarna över utifrån dessa. Energianvändningen som räknas fram ligger sedan till 
grund för beräkningar på solcells- och solfångarsystem. 
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2 Teori 
Teoriavsnittet behandlar först byggnaden med fokus på passivhus. I 2.2 Allmänt om solenergi 
behandlas solinstrålning, montering och hinder för solenergi vilka till viss del gäller både för 
solvärme och för solel. Därefter behandlas solvärme- respektive solelsystem i var sitt kapitel. 
Systemens uppbyggnad och tekniker behandlas och en kort marknadsöversikt för respektive 
område redovisas.  

2.1 Byggnaden 
Detta kapitel innefattar en bakgrund kring passivhusbegreppet, sammanfattningar av 
remissversionen av passivhusstandarden och byggda passivhus i Sverige samt några pågående 
projekt. Den tyska Passivhaus-standarden och Minergie-standarden sammanfattas även kort. Teori 
kring betydande fysik och teknik för passivhuskonceptet och flerbostadshus behandlas uppdelat på 
värmeförluster, värmeåtervinning, varmvattencirkulation och legionella. 

2.1.1 Passivhus 
Själva namnet passivhus syftar på att huset i huvudsak värms utan aktiv energitillförsel, vilket 
innebär att värme från solen, människor, belysning och apparater utnyttjas istället. För att detta ska 
räcka till ett lågt energi- och effektbehov krävs välisolerade och vältätade hus med 
värmeåtervinning på ventilationen. För svenskt klimat innebär det att man inte behöver ha mer än 
en liten värmetillförsel under vintern. Värme tillförs vanligen tilluften via ett eftervärmningsbatteri 
som av installationskostnadsskäl ofta värms med el.  
 
Flera namn används idag med i princip samma betydelse som passivhus, bland andra hus utan 
värmesystem, lågenergihus, hus med hållbar värme, energieffektivt hus, självuppvärmande hus och 
hus utan konventionellt värmesystem. Alla dessa hus är byggda i Sverige och har haft någon sorts 
värmesystem även om det inte är konventionella radiatorer eller golvvärmeslingor.  
 
Varumärket Passivhus ägs av Hans Eek (Byggahus.se, 2007). Vid mailkontakt med Eek uppgavs att 
varumärket Passivhus får användas om kraven enligt kommande standarden för passivhus uppfylls 
och har verifierats genom mätningar. Betalas 20 000 kr, fås även en mässingsskylt och ett certifikat, 
där det senare ersätter energideklarationen. (Eek, 2007) 

2.1.1.1 Forum för energieffektiva byggnader 
I januari 2007 bildades Forum för Energieffektiva byggnader av ATON Teknikkonsult AB, IVL 
Svenska Miljöinstitutet AB, Lunds Tekniska Högskola – Energi och byggnadsdesign och SP 
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Deras vision är ”ett ökat byggande av energieffektiva 
byggnader och energieffektiv renovering av befintliga byggnader i Sverige för ett kontinuerligt 
minskat energibehov i fastighetsbeståndet, och att sådana byggnader skall utgöra marknadens 
förstahandsval”. Detta ska nås genom att bland annat etablera en standard för passivhus och andra 
energieffektiva byggnader. (Forum för energieffektivt byggande, 2007) 

2.1.1.2 Passivhus – kravspecifikation i Sverige 
En svensk definition på passivhus har kommit ut i offentlig remissutgåva 2007-03-08, den kallas i 
denna rapport oftast för passivhusstandarden. Det är en frivillig kravspecifikation vars slutversion 
behöver uppfyllas för att byggnaden ska kunna kallas passivhus. Kraven i remissutgåvan 
sammanfattas kort nedan, se även detaljer i standarden (Definitioner av energieffektiva byggnader – 
Passivhus, 2007). Utöver kraven som anges i standarden ska minst Boverkets Byggreglers krav 
gälla.  
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Värmeeffektkrav  
• Maximalt 10 W/m2 i klimatzon söder, maximalt 14 W/m2 i klimatzon norr 
• Bostadshus mindre än 200 m2 kan få lägga till ytterligare 2 W/m2 i uppvärmningseffekt. 
• Beräknas under följande förutsättningar: 

Dimensionerande innetemperatur 20°C 
Dimensionerad vinterutetemperatur (se Definitioner av energieffektiva byggnader – 
Passivhus, 2007) 
Maximal utnyttjad frivärme från apparater och personer 4 W/m2 
Soltillskott får ej räknas med 

 
Energikrav för all köpt energi (nettoenergi tillförd byggnad) exklusive hushållsel 
• är maximalt 45 kWh/m2,år i klimatzon söder 
• är maximalt 55 kWh/m2,år i klimatzon norr 
• Bostadshus mindre än 200 m2 kan få lägga till ytterligare 10 kWh/m2 
• Beräknas under följande förutsättningar: 

Dimensionerande innetemperatur 20°C 
Energiberäkningshjälpmedel ska uppfylla vissa standarder (se Definitioner av 
energieffektiva byggnader – Passivhus, 2007) 
Maximal utnyttjad frivärme från apparater och personer 4 W/m2 
Soltillskott nämns ej och får troligen räknas med. 

 
Byggnadskrav 
• ”Luftläckning genom klimatskalet får vara maximalt 0,3 l/s m2 vid +/- 50 Pa enligt 

SS 02 15 51” 
• Hushållsel och värmeenergi ska kunna avläsas var för sig på månadsbasis 
• Vattenvolym till varmvattenberedning ska mätas 
• ”Byggnadens genomsnittliga U-värde för fönster och glaspartier skall högst vara 0,9 W/m2,K”, 

motsvarar svensk energiklass A för fönster. Observera att värdet gäller för karm, båge och glas. 
 
Innemiljökrav 
• ”Ljud från ventilationssystem ska klara minst ljudklass B i sovrum, enligt SS 02 52 67” 
• ”Tillufttemperatur efter eftervärmare skall uppgå till högst 52 grader i respektive tilluftsdon när 

tilluftssystemet ska användas som värmebärare” 
 
Observera att passivhusstandarden kan komma att ändra sig till den slutgiltiga versionen vilken 
beräknas vara klar sommaren 2007.  
 
Utöver passivhusstandarden har även en standard för minienergihus givits ut i remissversion. 
Kortfattat har minienergistandarden fokusen på resurseffektivitet. Olika energislag viktas utifrån 
omvandlingsförluster. Detta leder till att energibehovet får vara större om det tillgodoses med 
fjärrvärme eller biobränsle istället för el. Kravet på maximal total köpt energi exklusive hushållsel 
viktas ihop enligt nedan 
 
(ΣEfv /(ηfv⋅2) + ΣEpb /(ηpb⋅2) + ΣEel)  ≤ 45 kWh/m2 (Klimatzon söder)  

≤ 55 kWh/m2 (Klimatzon norr) 
 
Eindex står för ”nettoenergi tillförd byggnaden från fjärrvärme (fv), biopanna (pb) eller köpt el (el)”. 
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ηpb sätts till 0,75 om dokumenterat värde saknas. ηfv sätts till 0,75. (Definitioner av energieffektiva 
byggnader – Minienergihus, 2007) Detta medför att fjärrvärme och biopanna får ha 50 % större 
nettoenergitillförsel än om energin tillgodoses med el. 

2.1.1.3 Exempel på energieffektivt byggande i Sverige 
I Sverige har ett antal passivhus byggts och fler är under planering. Här följer en kort beskrivning 
av de flesta av de passivhus som byggts i Sverige och några av projekten som är på gång.  
 
De första passivhusen i Sverige byggdes i Lindås, Göteborg. Efem arkitektkontor och Hans Eek var 
delaktiga i processen tillsammans med byggherren Egnahemsbolaget. Husen färdigställdes 2001. 
År 2004 byggdes Sveriges andra passivhusområde i Glumslöv i närheten av Landskrona. 
Landskronahem samarbetade här med Prime Project. Nästa område i ordningen var kvarteret 
Oxtorget i Värnamo år 2005-2006. Eksta Bostads AB har under 2006 byggt tolv hyresrätter på Karl 
Johans väg i Frillesås. Under början av 2007 färdigställdes en passivhusvilla i Lidköping i 
samarbete med Vårgårdahus och Hans Eek. I Alingsås ska bostadsområdet Brogården med 300 
lägenheter från 1970-talet renoveras med stort fokus på energieffektivitet. Efem och Hans Eek är 
inblandade på arkitektsidan medan WSP är konstruktör. Renoveringen ska påbörjas våren 2007. En 
sammanfattning för de olika byggda passivhusen visas i Tabell 1. (Projektet för passivhus, 2006) 

Tabell 1 Energieffektiva byggnader: byggda passivhus i Sverige, hustyp, byggår, byggherre mm. (Energi och 
byggnadsdesign, 2007; SP, 2004; Adelberth, 2006) 

Namn Brogården Lindås Park Kv. Nornan Oxtorget Karl Johansv. V.Malmborg 
Ort Alingsås Göteborg Glumslöv Värnamo Frillesås Lidköping 
Byggherre Alingsås-

hem 
Egnahems-
bolaget 

Landskrona-
hem 

Finnvedsbo
städer 

Eksta 
Bostads 

Vårgårdahus, 
Malmborg 

Byggtyp Renovering Nybygge Nybygge Nybygge Nybygge Nybygge 
Byggår 1970 2007/08 2000-2001 2004 2005-2006 2005-2006 2006-2007 
Hustyp Lamellhus 

tre plan 
Radhus 
2 plan 

Radhus 
1 & 2 plan 

Radhus 
2 plan 

Radhus 
2 plan 

Villa  
170 m² 

Antal lgh 300 20 35 40 12 1 
 
Av objekten i Tabell 1 ingår Brogården, Oxtorget, Karl Johansväg och Villa Malmborg i ett 
forskningsprojekt på Lunds Tekniska Högskola i samarbete med Energimyndigheten. Dessa objekt 
får hjälp med råd och fördjupade studier från avdelningen för Energi och byggnadsdesign på LTH. 
Uppföljning av energianvändning och täthet utförs på de fyra byggprojekten.  
 
Värmegenomgångskoefficienterna, U-värdena, för de olika byggnadsdelarna i nämnda projekt har 
jämförts i Tabell 2. Den byggnadsdel vars värde varierar mest mellan de olika projekten är 
ytterdörren och golv mot mark. Utbudet av ytterdörrar med lågt U-värde har varit skralt på den 
svenska marknaden. Golv mot mark har högre U-värde för renoveringsprojektet på grund av 
svårigheterna att i efterhand göra stora förändringar på plattan som huset står på. I övrigt är U-
värdena i princip de samma för alla projekten.  
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Tabell 2 Energieffektiva byggnader: U-värden, värmegenomgångkoefficienter för byggdelar. Gråa siffror gäller 
innan renoveringen. (Energi och byggnadsdesign, 2007; SP, 2004; Adelberth, 2006) 

Enhet W/m²,K Brogården Lindås Park Kv. Nornan Oxtorget Karl-Johansv. V.Malmborg 
Fönster 1,90 0,85 0,85 0,9 - 1,0 0,94 0,85 0,80 
Yttervägg 0,30 0,14 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 
Yttertak 0,20 0,10 0,08 0,08 0,07 0,08 0,07 
Golv mot mark 0,38 0,25 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 
Ytterdörr 2,80 0,90 0,80 - 0,60 0,60 1,40 
Täthet l/s,m² 
omslut.klimat-
skal mot ute, 50 
Pa tryckdiff 

2,0 
per 
lgh 

- 0,20-0,44 0,1 0,2 per lgh 0,2 0,2 (mål) 

 
Täthetsprovningar har utförts på samtliga ställen. Resultaten för Villa Malmborg är dock inte 
tillgängliga och istället redovisas målet för tätheten. Observera att täthetsprovningen kan göras på 
olika sätt. Ur energisynpunkt är det mest intressant att mäta luftläckaget mot klimatskärmen, det 
vill säga de delar av väggar, golv och tak som vetter mot icke uppvärmt utrymme.  
 
För att mäta detta används en mottrycksmetod som innebär att samma tryck hålls i 
omkringliggande lägenheter för att undvika läckage till eller från dem. Denna metod medför att 
gavellägenheter har ett större absolut luftläckageflöde genom klimatskärmen än motsvarande 
lägenheter mitt i fastigheten. (SP, 2004 sid. 18) 
 
Den andra typen innebär att täthetsmätningen sker per lägenhet utan mottryck. Denna metod visar 
täthet i hela lägenheten, inte bara mot kalla ytor. Det kan vara intressant att mäta på detta sätt om 
intresse finns för att minska ljud- och luktöverföring mellan lägenheter. Brogården innan 
renovering och Oxtorget har mätts på detta sätt (Energi och byggnadsdesign, 2007).  
 
Det finns en standard för täthetsprovning av byggnader som heter SS-EN 13829 (ersätter 
SS 021551 som används i remissutgåvan av passivhusstandarden). Läs mer om täthet i klimatskalet 
i kapitel 2.1.3. 
 
Behovet av energi för de nybyggda passivhusprojekten finns än så länge (maj 2007) bara 
tillgängligt som projekterat mål, förutom i Lindås Park där omfattande mätningar har genomförts. I 
brist på finansiering för mätningar, har detaljerade energimätningar inte offentliggjorts för 
passivhusen i Kv. Nornan.  

Tabell 3 Energieffektiva byggnader: energibehov mestadels beräknade värden. (Energi och byggnadsdesign, 
2007; SP, 2004; Adelberth, 2006) 

Energibehov Brogården Lindås Park Kv. Nornan Oxtorget Karl-johansv. V.Malmborg 
Enhet kWh/m²   
där ej annat anges 

Upp-
mätt 

Mål Genomsnittl. 
hus uppmätt

Mål Mål Mål 

Innetemp (°C) 22 22 Ca 23 20 22 22 
Uppvärmning 115 27 14,5 15 16 20 
Tappvarmvatten 42 25 15,4 25 25 25 
Hushållsel (inkl 
fastigh.el) 

59 27 33,5 40 40 40 

Fläktenergi - - 5,6 - - - 
Solfångar-
täckningsgrad 

- 50% 37% 50% 50% - 

Levererad energi 216 92 69 

Ingen 
utförlig 

uppföljning 
är offentlig. 
5500-8500 
kWh/lgh,år 

(6000 
kWh/lgh,år 
projekterat) 

i snitt 
85m2/lgh 67 68 85 
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I Tabell 3 visas de energivärden som är projekterade eller uppmätta för de olika byggda 
passivhusen. Resultaten är inte helt jämförbara på grund av olika inomhustemperatur. Det är även 
tänkbart att denna kan vara definierad på olika sätt i de olika projekten, årsmedeltemperatur eller 
dimensionerande temperatur.  
 
De mätningar som har utförts för projekten tyder på stora skillnader mellan olika hushåll i samma 
område. Det kan dels bero på fysiska förutsättningar för lägenheten, till exempel kan tätheten för 
klimatskalet skilja sig för olika lägenheter och vissa hus eller delar av hus kan ha ett mer utsatt läge 
med mer vind, mindre sol eller med större ytor mot utsidan. Dels kan skillnaderna bero på antalet 
personer i hushållet och deras beteende. Om hushållet består av en barnfamilj istället för en 
ensamstående pensionär påverkas energianvändning både vad gäller värme, hushållsel och 
varmvatten. Därför har energivärdena för ett genomsnittligt hus i Lindås Park redovisats i Tabell 3.  
 
För passivhus med lägenhetsvisa ventilationsaggregat mäts vanligen elanvändning för fläktar och 
eventuellt värmebatteri på samma elmätare som hushållsel (Jansson, 2007). Detta innebär att 
förbrukningen av hushållsel kan verka stor relativt traditionellt boende trots lågenergiprodukter. 
Detta gör även att hela driftkostnaden för ventilation och värme hamnar hos användaren vilket kan 
vara ett incitament till att undvika slösaktigt användande av energi.  
 
Solfångarna i Lindås Park dimensionerades för att täcka 50 % av varmvattenanvändningen. 
Mätningarna har visat att solvärmesystemen bara täckte cirka 37 % av varmvattenanvändningen för 
alla de uppmätta radhusen. (Boström et al, 2003, sid. 95) I Boström et al (2003, sid. 95-96) anges 
åtgärder för att öka täckningsgraden. Åtgärderna sammanfattas i kapitel 2.3.4. 
 
Något som har diskuterats en del i branschen är elberoendet som en del av projekten har i och med 
att värmen tillförs med elbatteri. En sammanställning av hur energin tillgodoses i husen finns i 
Tabell 4. De tidigare projekten Lindås Park, Kvarteret Nornan och Oxtorget använde elbatteri för 
tillförsel av värme medan Karl Johansväg, Villa Malmborg och Brogården använder värme från 
fjärr- eller närvärme. Solfångare används för tappvarmvatten i samtliga projekt förutom Glumslöv 
och Villa Malmborg.  

Tabell 4 Energieffektiva byggnader: metod för värmetillförsel och typ av energi (Energi och byggnadsdesign, 
2007; SP, 2004; Adelberth, 2006) 

 Metod för värmetillförsel Energislag 
Brogården efter renov. Vattenbatteri Fjärrvärme + solfångare 
Lindås Park Elbatteri (900W/lgh) El + solfångare 
Kv. Nornan Elbatteri (900W/lgh) El 
Oxtorget Elbatteri El + solfångare 
Karl Johans väg Vattenbatteri Närvärme + solfångare 
Villa Malmborg Vattenbatteri Fjärrvärme 
 
Som kontrast till systemen nämnda i Tabell 4 kan Karlstads Bostads AB:s energieffektiva nybygge 
Seglet nämnas. Det är ett tolvvånings punkthus där energin kommer från fjärrvärmekulvertens 
returledning. Värmen tillsätts i bostäderna genom golvvärmeslingor som är ingjutna i golvet. En 
värmepump utnyttjar fjärrvärmereturen för att värma tappvarmvatten. Den beräknade 
energianvändningen för värme och tappvarmvatten beräknas till 20 kWh/år,m2(BOA). Energi med 
extremt låg kvalitet utnyttjas vilket är bra för fjärrvärmeverket som eftersträvar låg returtemperatur 
för att förbättra återvinningsgraden och rökgasreningen vid förbränningen. (KBAB, 2006)  
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2.1.1.4 Energieffektiva byggnader under uppförande 
Antalet projekt med energieffektiva byggnader och passivhus har ökat starkt de senaste åren. Nu 
börjar även hus med andra funktioner än boende planeras och byggas. Brist på information om 
projekten och tids- och omfattningsbegränsning gör att några av projekten bara nämns istället för 
att göra någon djupare jämförelse. 
 
Älvstranden Utveckling AB bygger i samarbete med bland andra White Arkitekter AB ett 116 
lägenheters flerbostadspassivhus vid Sannegårdshamnen i Göteborg. Hamnhuset heter det och 
inflyttning ska ske sommaren 2008. (Sannegårdshamnen, 2007) I Storfors i Värmland är en skola 
med passivhusegenskaper under uppbyggnad våren 2007. Uddevallahem bygger 27 
radhuslägenheter i området Misteröd. Alingsåshem ska under 2007 och 2008 bygga 70 lägenheter 
med passivhuskrav. I Borås ska Viskaforshem färdigställa 18 lägenheter till våren 2008. I Växjö 
slutprojekterades 100 lägenheter hösten 2006. I Göteborg bygger Egnahemsbolaget energieffektiva 
hus i Torslanda utifrån erfarenheterna med Lindåshusen för inflyttning 2007. Även förskola, kontor 
och småindustrier enligt passivhusprincipen planeras i Alingsås. (Projektet för passivhus, 2006) 

2.1.2 Utländska standarder: Passivhaus och Minergie 
De tysktalande länderna har kommit långt vad gäller byggande och utveckling av passivhus. 
Begreppet passivhus kommer från tyskans Passivhaus som infördes av Dr Wolfgang Feist. Han 
bidrog till att det första huset utan traditionell uppvärmning uppfördes 1991 i Darmstadt, Tyskland. 
I Darmstadt bildade han sedan Passivhaus Institut som certifierar hus som uppfyller kraven för 
Passivhaus. (Boverket, 2006a) 
 
Passivhausstandarden finns i Tyskland, Österrike och Schweiz och innebär i huvudsak följande 
kriterier:  
• Det årliga värmebehovet är mindre eller lika med 15 kWh/m2. 
• Lufttäthet vid 50 Pa provtryckning är lägre än 0,6 h-1 (omsättningar per timme). 
• Det årliga primärenergibehovet för uppvärmning, tappvarmvatten och hushållsel ska vara lägre 

eller lika med 120 kWh/m2. 
• Ingen separat klimatanläggning för kyla på sommaren ska krävas för att hålla ett acceptabelt 

inneklimat. 
• I regel ställs krav på en värmeeffekt på maximalt 10 W/m2 och låg ljudnivå på 

ventilationssystemet.  
(IG Passivhaus, 2007) 
 
I Schweiz finns Minergie-certifiering. Det är en kvalitets- och energimärkning för energieffektiva 
ny-, om- och tillbyggnader. Genom att bygga Minergie-certifierade byggnader i Schweiz kan lån 
med bättre villkor erhållas eftersom den bättre kvaliteten ger längre livslängden. Det finns flera 
varianter av Minergiemärkning: Minergie, Minergie-P och Minergie-ECO. De två förstnämnda 
motsvarar i viss mån de svenska minienergihus respektive passivhus. Minergie-ECO väger in 
ekologiska faktorer. Kombination med Minergie-P-ECO finns också. Byggnader, byggnadsdelar, 
system och material kan certifieras enligt Minergie-standarderna. (Boverket, 2006a) Kraven för 
Minergie-standarderna finns tillgängliga på tyska (Minergie, 2007). 
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2.1.3 Värmeförluster i byggnaden 
I ett hus sker värmeförluster på ett antal sätt: 
• Värmeledning, strålning och konvektion genom klimatskärmen, 
• Ventilationsförluster  
• Spisfläkt  
• Luftläckage genom klimatskärmen 
• Användarbetingad ventilation 
• Avlopp 
 
Värmeledning, strålning och konvektion i klimatskärmen bidrar till värmeförluster i hög grad. 
Därför är det viktigt att undvika köldbryggor och använda bra isolering i väggar, tak och golv för 
att minska ledningsförluster. Fönster med lågemissionsskikt minskar förluster genom strålning och 
ädelgas (argon eller krypton) mellan två rutor minskar konvektionen.  
 
Ventilationsförlusterna består av energin i luften som går ut via ventilationen relativt energin i 
uteluften. För gamla hus utnyttjas normalt inte energin i frånluften, men i takt med att vi bygger 
mer välisolerade hus används FTX-system för att förvärma tilluften för att skapa ett bra 
inomhusklimat och en låg energianvändning. Läs mer om detta i kapitel 2.1.4. 
 
En annan ventilationsförlust är den luft som sugs ut via spisfläkten. Om frånluften går igenom ett 
värmeåtervinningsaggregat bör spisfläkten ha en egen kanal. Detta för att matlagningsoset inte ska 
sätta igen värmeväxlare och kanaler vilket leder till ökade underhållskostnader och försämrad 
verkningsgrad. Separata spisfläktkanaler för varje lägenhet ger en större brandsäkerhet.  
 
Infiltrationen, det vill säga luftläckaget genom klimatskärmen, beror på att klimatskärmen inte är 
helt tät. Vanligen eftersträvas ett litet undertryck inomhus för att minska problem med fukt i 
ytterväggarna. Vid övertryck tränger sig den varma, fuktigare inneluften sig ut genom otätheter i 
väggarna och kondenserar om det är tillräckligt kallt. Infiltrationen varierar med tryck- och 
temperaturskillnad och påverkas starkt av vindhastighet. Infiltrationsförlusterna kan minskas 
kraftigt genom noggrant tätningsarbete under byggandet och kontroll med hjälp av provtryckning, 
så kallat Blow door test.  
 
Ventilationsflödet kan anges på åtminstone tre sätt:  
• Absolut flöde för hela ventilationsanläggningen (m3/s) 
• Specifikt flöde per area (till exempel m2 Atemp) (liter/m2,s) 
• Omsättningar per timme (oms/h) vilket säger hur många husvolymer luft som byts ut per timme 
 
Vet man golvytan och volymen för huset kan ventilationsflödena konverteras mellan de olika 
enheterna. Observera att ventilationsflödet med enheten liter/s,m2(Atemp) skiljer sig från 
infiltrationen, det vill säga luftläckaget genom klimatskärmen. För det senare brukar mätning ske 
vid 50 Pa tryckdifferens (mellan inne och ute) och läckaget anges ofta i liter/s per omslutande area, 
antingen för hela klimatskärmen eller för varje lägenhet eller brandcell, mer om detta i kapitel 
2.1.1.3. Tryckdifferensen är väldigt sällan så stor i vanliga fall utan brukar snarare ligga mellan 5-
20 Pa beroende på bland annat täthet, ventilationssystem, läge och vindstyrka (Bergsten, 2007a). 
För passivhus som är ytterst täta och har balanserat ventilationssystem är troligen tryckdifferensen 
omkring 5 Pa (Bergsten, 2007a). I simuleringsprogrammet BV2, ska luftläckaget genom 
klimatskärmen anges i genomsnittligt luftläckage vilket Bergsten (2007a) menar är omkring tio 
gånger mindre än läckageflödet vid provtryckning. Provtryckning används främst som ett 
kvalitetstest för klimatskärmen. 
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Användarbetingad ventilation åstadkoms vid öppnandet av dörrar och fönster och är alltså till stor 
del beroende på de boendes beteende. 
 
Värme förs ut ur huset med avloppsvattnet. Till exempel värms kallvatten i ledningar och i toaletter 
av värmen i inomhusluften. Tappvarmvatten går oftast rakt ut i avloppet utan att någon större del av 
värmen kommer inomhusluften tillgodo. 

2.1.4 Värmeåtervinning 
Luften som värms upp för att ge ett behagligt inomhusklimat byts hela tiden ut för att tillhandahålla 
en god luftkvalitet. Detta utbyte innebär att värme skickas ut, ibland utan att utnyttjas. För att ta 
tillvara på värmen som finns i luften som ventileras ut från huset kan ett värmeåtervinningsaggregat 
användas. FTX-system kallas det när värmen från den utgående frånluften (F) överförs till den 
inkommande tilluften (T) via en värmeväxlare (X). Ventilationssystem med både till- och frånluft 
brukar även kallas för balanserade eller kontrollerade system.  
 
För FTX-anläggningar distribueras tilluften via kanaler och don in i huset. För ett frånluftssystem 
sugs kall uteluft in via uteluftsdon. Värmeåtervinningen i FTX-systemet innebär en stor 
komforthöjning i och med att tilluften förvärms och inte blåser in med utomhustemperatur. Större 
vistelsezon och mer komfort fås i än högre utsträckning i kombination med bra fönster och 
vältätade hus.  
 
Luftvärmeväxlare av typen plattvärmeväxlare består av ett stort antal metallplattor mellan vilka 
tilluften flödar på ena sidan och frånluften på andra sidan. Värmen överförs via metallplattorna utan 
att tilluft och frånluft blandas samman, vilket är en fördel eftersom luktöverföring undviks. 
Plattvärmeväxlare är ofta relativt stora om en god värmeåtervinning ska erhållas. Roterande 
varianter av luftvärmeväxlare finns också. Roterande värmeväxlare är utrymmeseffektivare och har 
ofta en hög temperaturverkningsgrad. Att använda centrala roterande värmeväxlare i bostadshus är 
något som Marie Hult (2007) starkt avråder ifrån eftersom det kan leda till stora problem med 
luktöverföring. Lösningar med kolfilter medför stora återkommande kostnader för filter som snabbt 
sätter igen (Hult, 2007).  
 
De moderna FTX-aggregat som använts i svenska passivhus har en värmeåtervinningsgrad på upp 
mot 85 % enligt tillverkarna.  
 
Östbergs HERU 50 och TemoVex 250 vann Energimyndighetens teknikupphandling för 
värmeåtervinningssystem för småhus 1999. REC Indovent tillverkar TemoVex som är en 
motströms plattvärmeväxlare. Östbergs modell heter HERU (HEat Recovering Unit) och är en 
roterande värmeväxlare. (Energimyndigheten, 1999) Båda typerna finns nu i flera olika storlekar 
och varianter. TemoVex används i Lindåshusen.  
 
Viessmann har en produkt som kallas för kompakt värmecentral, Vitotres 343. Den är en 
kombination av FTX-system och värmepump med möjlighet till anslutning av termisk solfångare. 
Enligt databladet är den avsedd för småhus av passivhus- eller lågenergityp och kan försörja 
bostaden med varmvatten, luftburen eller vattenburen värme. Som tillval kan man välja att ha 
tilluftsintaget via en jordledning där luften förvärms. (Viessmann, 2007b) Dessa har installerats i 
JM:s hus på Järingegränd i Tensta som byggdes till Tensta bomässa 2006. Mer information kan 
hämtas från JM och Viessmann.   
 
Mer om värmepumpar hittas i kapitel 2.1.7, mer om ventilationssystem hittas i kapitel 3.1. 
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2.1.5 Varmvattencirkulation  
Varmvattencirkulation, VVC, innebär att tappvarmvatten cirkulerar i centrala ledningar i huset för 
att undvika legionella och möjliggöra kortare väntetid på varmvatten. Om VVC ej fanns skulle 
behovet av varmvattnet mötas genom förflyttning av varmvatten ända från varmvattenberedningen. 
Det skulle innebära lång tid innan vattnet i kranen blev varmt och dessutom stor risk för legionella i 
och med stillastående, avsvalnande varmvatten, se vidare kapitel 2.1.6. 
 
För fastigheter med liten användning av tappvarmvatten kan VVC-förlusterna medföra större 
kostnader än själva förbrukningen. Lokaler, till exempel kontorsbyggnader, använder därför ofta 
små separata varmvattenberedare vid varje tappställe för att slippa VVC-förluster. 
 
VVC-förluster kan enligt Sundquist på Exoheat ge upphov till mångdubbelt större kostnader för 
tappvarmvatten än själva användningen. Ett exempel Sundquist ger gäller ett 24 lägenheters 
äldreboende i Skåne där kostnaden för det förbrukade tappvarmvattnet borde ha varit cirka 30 000 
kr per år. Den reella kostnaden var istället 218 000 kr per år på grund av VVC-, rör- och andra 
förluster. (Sundquist, 2007) 
 
För att undvika onödiga värmeförluster bör väldesignade tappvarmvattensystem och VVC-slingor 
byggas. VVC-förlusterna kan uppskattas med Formel 1. 

Formel 1: Uppskattning av VVC-förluster 

Qvvcförluster= L⋅h⋅t 
 
Där L är längden på VVC-slingan, t är tiden och h är värmeförlusterna per meter. Ett uppskattat 
värde som är vanligt är cirka 10 W/m. (Jonsson, 2006)  
 
Beräkningar av VVC-förlusterna för lamellhuset visas i Bilaga 2. VVC-förluster. 

2.1.6 Legionella 
Vid alla typer av vatteninstallationer är det viktigt att beakta problem med legionella. Legionella är 
en bakteriegrupp som finns naturligt i vatten i små mängder. I installationer där vatten och värme 
kombineras finns risk för tillväxt och bakterierna kan utgöra en hälsorisk. Legionellabakterierna är 
skadliga om de kommer till lungorna där de kan orsaka lunginflammationen legionärssjuka. Därför 
är det ofarligt att dricka vattnet medan små vattendroppar, till exempel vattendimma från duschar, 
kan vara farligt att andas in. Sjukdomen smittar ej mellan personer. Det finns några viktigare 
faktorer som avgör risken för infektion: sättet som bakterierna absorberas på, koncentrationen av 
bakterier, tiden man utsätts för bakterierna och nivån på kroppens immunförsvar (The German 
Solar Energy Society, 2005, sida 35). Legionärssjukan har ungefär lika stor dödlighet som andra 
typer av svår lunginflammation, mellan 10 och 15 %. Behandlingen sker med antibiotika. 
(Boverket, 2000) 
 
Legionellabakteriens tillväxt är som störst mellan 20 och 45°C. Den behöver näring i form av 
mikroorganismer vilka samlas längs rörledningarnas väggar och varmvattenberedarens botten. För 
att bli av med legionellabakterier i ett tappvarmvattensystem krävs en hög temperatur. För 
legionellabakterier som är fria i vatten behöver temperaturen vara minst 50°C för att de ska börja 
dö. Då kan det ta flera timmar innan de dött. Tio minuter tar det för bakterierna att dö vid 60°C och 
cirka en minut vid 70°C. Vad gäller legionella i rörledningar kan det ta betydligt längre tid. 
Sanering av tappvarmvattensystemet kan ske med värme eller på kemisk väg. Värmesaneringen bör 
ske vid minst 70°C och ledningarna bör genomspolas i 5-30 minuter beroende på storlek och 
uppbyggnad. (Boverket, 2000) 
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Installationstekniska åtgärder för att undvika legionella: 
• Utforma tappvarmvattensystemet så att legionella undviks (enkelt system utan blindledningar, 

det vill säga utan ”återvändsgränder” i ledningarna).  
• Minst 50°C vid alla tappställen (högre vid tankutlopp). Max 60°C vid tappställe för att undvika 

skållning. 
• Temperatur på tappvarmvattnet från ackumulatorer och beredare bör vara minst 60°C. 
• Om cirkulationsledning för varmvatten finns får inte temperaturen på det cirkulerande 

tappvarmvattnet understiga 50°C någonstans i ledningssystemet. 
• Det bör vara möjligt att mäta temperaturen i alla rörledningar för tappvarmvattencirkulation. 
• Värmare, så som handdukstorkare eller golvvärme, bör ej kopplas på varmvattencirkulations-

ledning. 
• Kallvattnet ska vara kallt. Ska ej uppvärmas oavsiktligt av till exempel varmvattencirkulations-

ledningar, varma schakt eller golv. 
(Boverket, 2006b, 6:62) 

2.1.7 Värmepumpar 
Flera typer av värmepumpar används i dagens bostadsbestånd. Berg-, jord-, frånluft- och 
uteluftvärmepumpar är några vanliga typer. Värmepumparna utnyttjar energi med låg kvalitet. Vart 
den tar denna energi ifrån framgår av namnet: bergvärmepumpar tar värme från berget och 
frånluftvärmepump använder den utgående ventilationsluften. Luftvärmepump använder 
utomhusluften som energikälla, vilket gör att den har sämre verkningsgrad under vinterhalvåret då 
uteluften är kall och därmed inte innehåller så mycket energi. Värmepumpar kan avge värmen 
antingen till vatten eller till luft. Då värmen avges till vatten används den för tappvarmvatten 
och/eller värme.  
 
För att kunna utnyttja den lågvärdiga energin i uteluft eller i jorden behöver högvärdig energi 
tillsättas för att driva processen. I liten skala används normalt el medan ånga kan användas i 
industriell skala. Detaljer om hur processen går till och olika typer av värmepumpar kan hittas hos 
bland andra Energimyndigheten (2007b). Forskning om kombinationer av solvärme och 
värmepumpar bedrivs på flera högskolor i landet.  

2.2 Allmänt om solenergi 
Solenergi kan utnyttjas både passivt och aktivt. Passivt solenergiutnyttjande brukar det kallas när 
ingen utrustning används för att tillgodogöra sig energin. Aktivt solenergiutnyttjande använder sig 
av någon sorts teknisk lösning för att utnyttja värmen. Solenergi kan omvandlas till el i solceller 
och till värme i termiska solfångare. Solpaneler används som samlingsnamn för båda typerna.  
 
I detta kapitel tas i tur och ordning upp solinstrålningen, solpaneler för byggnadsintegrering eller 
byggnadsapplicering och sist hinder för solenergi i Sverige. Solvärme och solceller behandlas mer 
ingående i kapitel 2.3 respektive 2.4. 
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2.2.1 Solinstrålning 
Solinstrålning är kraftigt varierande över dygnet och året av naturliga skäl. Solinstrålning skiljer sig 
för olika platser i landet, vilket visas i Figur 1. Nivåkurvorna visar var solinstrålningen är lika.  

 
Figur 1 Sverigekarta, solinstrålning per år på horisontal yta. Enhet kWh/m2,år. (Solcell.nu, 2007) 

Den mottagna solstrålningen för en yta beror på ytans orientering och lutning, se Figur 2.  
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Figur 2 Relativ solinstrålning i procent av solinstrålningen på horisontell yta. (Solcell.nu, 2007) 

Med hjälp av dessa två figurer kan den instrålade solenergin på en viss yta och ett visst område i 
Sverige uppskattas. Ett litet räkneexempel: För en yta mot sydöst med lutningen 45° i 
Stockholmsområdet blir instrålande solenergi: 
 
950 kWh/m2,år ⋅ 108 % = 1026 kWh/m2,år 
 
Ett gratis projekteringsverktyg för att med enkla medel uppskatta energiproduktionen från 
solcellsanläggningar finns tillgängligt på Solcell.nu (2007).  

2.2.2 Solpaneler för byggnadsintegrering eller byggnadsapplicering 
För att solceller eller termiska solfångare ska kallas byggnadsintegrerade bör de vara en del av 
byggnadens klimatskal. Byggnadsapplicering innebär att solpaneler fästs utanpå klimatskalet med 
hjälp av skenor eller ställningar. Arkitektoniskt används byggnadsintegrering för att solpanelerna 
ska utgöra en del av helheten medan byggnadsapplicering ofta sker för att skapa kontraster i 
byggnadens utseende (Lundgren, Wallin, 2003, sid. 21). Djupet hos solpanelerna skiljer sig stort 
mellan solceller och termiska solfångare. Solcellernas djup är oftast mindre än någon centimeter 
medan de termiska solfångarna har normalt ett djup på kring tio centimeter. Solceller kräver god 
värmebortföring på baksidan medan termiska solfångare är isolerade för att behålla värmen. Mer 
om solceller och deras värmebortföring i kapitel 2.4.3.  

2.2.3 Vilka hinder finns för solenergi i Sverige? 
Förutom den höga investeringskostnaden är brist på erfarenhet hos arkitekter, byggare, elektriker, 
VVS-tekniker och konsumenter av stor betydelse för utbyggnaden av decentraliserad, förnybar 
energiproduktion, främst för småskalig solenergi. ”Dessutom är regelsystem och 
tillståndsförfaranden sällan anpassade till nya teknikers behov utan utgör ytterligare hinder.” (IVA, 
2003, sid. 17)  
 
Svenska solenergiföreningen, SEAS, tar upp möjligheter och hinder för solvärme i ett kapitel i 
rapporten Solvärme i Sverige – läget idag och möjligheter för framtiden (SEAS, 2004, sid. 18-19). 
De största hindren som tas upp citeras nedan: 
• brist på legitimitet (brist på uttalade nationella ambitioner) 
• svag marknadsföring/brist på information till potentiella användare 
• brist på kunskap och intresse hos installatörer och fastighetsägare 
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• osäkerhet kring kvalitet och driftssäkerhet bland byggare och förvaltare 
• kortsiktigt perspektiv och avsaknad av livscykelanalyser för energianvändning 
• brist på analys och värdering av miljöfördelar 
• en hög investeringskostnad jämfört med annan värmeförsörjning, något som dock kan 

kompenseras under livstiden för anläggningen eftersom bränslekostnaden (solinstrålningen) är 
noll och drift- och underhållskostnaden för systemet är mycket låg 

• brist på standardsystem  
(SEAS, 2004, sid. 19) 
 
I regeringens utredning av Lennart Söder behandlas denna problematik för småskalig elproduktion 
och förslag ges på lagförändringar. Se Riksdagen (2008). 

2.3 Solvärmesystem 
Ett vanligt solvärmesystem består förenklat sett av en termisk solfångare och en ackumulatortank. 
Dessa förbinds med solkretsen som är ett rörsystem vari en vätska cirkulerar med hjälp av 
drivpaketet. Vätskan överför värmen från solfångaren till tanken. Från tanken tas värme till 
radiatorer och/eller tappvarmvatten. Eftersom solen inte alltid skiner behövs någon typ av 
tillsatsvärme som kommer värma främst under vinter, vår och höst.  
 
Det finns många goda argument för utnyttjande av solvärme. Systemet kräver knappt något 
underhåll och energin som utnyttjas är flödande och kan ses som gratis när investeringarna är 
avbetalda. Tekniken anses nu vara mogen och har en livslängd på ungefär tjugo år. Under ett 
solvärmesystems livslängd produceras motsvarande tretton gånger vad som gick åt när det 
tillverkades. (The German Solar Energy Society, 2005, sid. 14) 
 
Med nya tillverkningsmetoder är det möjligt att förhållandet mellan energiproduktionen och energi 
vid tillverkning kan höjas ytterligare.  
 
Detta kapitel består av sex delar: Kombisystem och tappvarmvattensystem, Systemkombinationer, 
Solvärmesystemets funktion och delar, Dimensionering, tumregler och erfarenheter, 
Solvärmemarknaden och Solvärmebidrag.  

2.3.1 Kombisystem och tappvarmvattensystem 
Värmen som produceras i solvärmesystem utnyttjas vanligen på ett av två sätt. Kombisystem kallas 
det när solvärmen bidrar till både tappvarmvatten- och värmeproduktion. Om bara tappvarmvattnet 
försörjs med solvärme kallas det för ett tappvarmvattensystem. Båda systemen dimensioneras 
vanligen för att täcka tappvarmvattenbehovet under sommaren. Vid vår och höst kan eventuellt en 
liten del av värmebehovet täckas med solvärme. För kombisystem brukar en större 
ackumulatorvolym behövas vilket även kräver en större solfångaryta för att det ska bli tillräckligt 
varmt i värmelagret. För ett kombisystem är täckningsgraden från solvärmen vanligen 15-25 % och 
för ett tappvarmvattensystem runt 40 %. (Andrén, 1999, sid. 59-61) 

2.3.2 Systemkombinationer 
Solvärmesystem kan samverka med många olika sorters energikällor. Den konventionella metoden 
att lagra solvärmen är att använda ackumulatortankar. Då är det bra att använda tillsatsvärme som 
också utnyttjar och har behov av värmelager (Andrén, 1999, sid. 58). Fast bränsle såsom ved eller 
annat biobränsle är energikällor med behov av värmelager och utgör därför en bra energikälla vid 
sidan av solvärmen. Solvärmen ger fördelen att eldning under sommaren med låg last och dålig 
verkningsgraden i förbränningen undviks. En annan fördel med solvärme/fastbränsle-
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kombinationen är att investeringen för ackumulatortanken kan delas mellan systemen. Nackdelen 
med fastbränsle är att en hel del manuellt arbete och kontinuerlig tillsyn krävs.   
 
Kombination av solvärme med fjärrvärme kan ske på flera sätt och vilket som väljs beror ofta på 
hur det befintliga systemet ser ut. I huvudsak delas sol/fjärrvärmeanläggningarna upp i tre typer: 
Primär, sekundär – minimal samt sekundär – maximal. I en primäranläggning kopplas solkretsen 
direkt mot fjärrvärmekulverten via en värmeväxlare. Fjärrvärmekulverten består av en framledning 
som levererar varmt vatten (över 65°) och en returledning som för tillbaka vattnet när en del av 
värmen har utnyttjats. När solinstrålningen är tillräcklig kan en del av fjärrvärmereturen värmas 
med solvärme i primäranläggningen. Den soluppvärmda fjärrvärmereturen kan återföras till 
framledningen utan att behöva passera fjärrvärmeverket först. Denna anläggning kan göras 
godtyckligt stor och behöver egentligen inte ha något med hur stor fjärrvärmeanvändning i 
byggnaden är. Sekundäranläggning finns i två typer, minimi och maximi. Minimi-alternativet 
använder ingen lagringsvolym utan förvärmer det inkommande kallvattnet momentant. Systemet 
dimensioneras efter tappvarmvattenbehovet och förluster i varmvattencirkulation momentant vid 
maximal solstrålning om sommaren. Maximi-alternativet använder ackumulatortank och 
dimensioneras för att tillgodose värmebehov för tappvarmvatten och radiatorer under 
sommarmånaderna. För båda sekundäranläggningarna fungerar fjärrvärmen som spetsvärme och 
ser till att den eftersträvade temperaturen hålls. (Jonsson, 2006) 
 
Solvärme går att kombinera med i princip vilket energislag som helst. Olika energislag är olika väl 
lämpade och både investeringskostnad och tillgång på energikällor avgör. På grund av liten 
investering samt säker och enkel drift används ofta el som tillsatsvärme för solvärmesystem. I 
många fall för att solvärmen kompletterar ett tidigare system som enbart använde el. De flesta 
kombinationer av biobränslepanna och solvärme har också en elpatron för att pannan inte ska 
behöva gå på låglast och därmed dålig verkningsgrad under sommaren molniga perioder. 

2.3.3 Solvärmesystemets funktion och delar 
För ett ”traditionellt” småskaligt solvärmesystem är de viktigaste delarna solfångaren, 
ackumulatortanken och drivpaketet (pump med mera) som kopplas ihop med solkretsen. 
Drivpaketet består av många olika delar men kan benämnas som en enhet med syfte att föra över 
värmen från solfångarna till ackumulatortanken på ett driftsäkert sätt.  
 
Solstrålning passerar genom glasytan på solfångaren och träffar absorbatorytan. Strålningen 
omvandlas till värme som överförs till ett värmelager via solkretsen. Solkretsen består av ett 
rörsystem fyllt med vätska. Värmelagret är vanligen en ackumulatortank bestående av ett antal 
anslutningar, en volym inneslutet i ett metallhölje och isolering. Solkretsen är sammankopplad med 
ackumulatortanken via en värmeväxlare som antingen sitter i eller utanför tanken.  
 
För att få en effektiv anläggning och inte behöva värma upp hela tanken innan värmen används bör 
tanken vara stratifierad, det vill säga temperaturskiktad. Vattnets fysikaliska egenskap där kallt 
vatten är tyngre än varmt vatten utnyttjas och förstärks genom att värme från extern energikälla, till 
exempel elpatron eller värmepanna, tillsätts i övre delen av tanken. Värme från solfångarna matas 
normalt in i tanken vid en tredjedels tankhöjd och vatten som ska värmas i solfångarna tas ut i 
nedersta delen av tanken. Kallvatten matas in underst i tanken. (The German Solar Energy Society, 
2005, sid. 15) 
 
En skiss över ett kombisystem (både värme och tappvarmvatten) visas i Figur 3. Systemet används 
i senare simuleringar av solvärmesystem. Tappvarmvattnet värms i dubbla inbyggda värmeväxlare 
för att utnyttja värmen även i nedre delen av tanken. 
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Figur 3 Principskiss för kombisystemet Winsun Villa. (Bengt Perers, LTH, 2007) 

Solfångarna blir effektivare ju lägre temperaturskillnaden mellan solkretsvätskan och omgivningen, 
vilket beror på att värmeförlusterna minskar. (The German Solar Energy Society, 2005, sid. 24-25) 
 
Många länder har krav på att tappvarmvattnets lägsta temperatur är runt 60°C för att undvika 
problem med legionella. Därför värmer tillsatsvärmen översta delen av tanken där tappvarmvattnet 
tas ut. Varmvatten till radiatorer tas oftast ut vid en lägre temperatur och därmed även på en lite 
lägre nivå än tappvarmvattnet. (The German Solar Energy Society, 2005, sid. 15-16)  
 
För att systemet ska tåla vintersäsongens kyla används vanligtvis en vatten/glykolblandning i 
solkretsen. Vätskan ska även klara de höga temperaturerna som uppkommer under sommaren.  
Solkretsen måste då vara ett slutet system som är separerat från tappvarmvattenkretsen. Detta kallas 
för ett indirekt system. Systemet kan vara trycksatt för att kunna hålla en högre temperatur utan att 
vätskan kokar. Direkta system innebär ingen speciell solkretsvätska används. Till exempel är 
poolsolvärmesystem ofta konstruerade på detta sätt och det klorerade poolvattnet cirkulerar genom 
solfångaren. Ett direkt system kan få större problem med korrosion än ett slutet eftersom vattnet i 
det direkta systemet är syrerikt. Det slutna systemet innehåller så kallat dött vatten som är avluftat 
och syrefattigt. Det är viktigt att rätt material används i de ingående komponenterna för att minska 
korrosionsrisk och onödigt slitage. Eftersom direkta system ofta har en vätska i solfångarsystemet 
som är köldkänsligt behöver solkretsen tömmas under säsong med frysrisk. Dessa system kallas 
även för drainback system. Konstruktionen och systemtekniken för direkta system är ofta enklare 
än för indirekta system och ger en enklare installation. Även förluster vid värmeväxlare undviks. 
(The German Solar Energy Society, 2005, sid. 15, 30; Andrén, 1999, sid. 54) 
 
Ett bra solvärmesystem med standardsolfångare ger 400 kWh/m2,år. Värmeutbytet från 
solvärmesystemet påverkas ofta mer av systemuppbyggnaden än solfångarprestandan. (Andrén, 
1999, sid. 61) 
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2.3.3.1 Solfångare 
Det finns flera typer av termiska solfångare. De som tas upp här är främst plana solfångare och 
vakuumrörsolfångare. Det finns även poolsolfångare, koncentrerande solfångare, luftvärmande 
solfångare och hybridsolfångare som inte kommer att behandlas ingående här eftersom dessa 
lösningar inte passar för passivhus energibehov lika väl som övriga.  
 
För att kunna jämföra olika sorters solfångare är det viktigt att vara medveten om de olika 
areadefinitionerna som finns för solfångare. Tre olika ytor brukar användas:  

• Absorbatorarea 
• Aperturarea 
• Byggarea 

Absorbatorarean är ytan av absorbatormaterialet och är minst av de olika arearorna. Aperturarean är 
lika stor eller något större och betecknar den yta varigenom ljusinsläppet till absorbatorn sker. 
Byggarean, även kallad grossarea, är produkten av yttermåtten på solfångaren, det vill säga den 
area som är nödvändig för att kunna montera solfångaren. När solfångares karaktäristik ska 
jämföras används en referensarea som enligt standarden EN 12975 bör vara antingen aperturarean 
eller absorbatorarean. (The German Solar Energy Society, 2005, sid. 16-19) 
 
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, använder sig genomgående av aperturarean som 
referensarea. Detta leder till att vakuumrörsolfångare (speciellt utan reflektorer) får en hög 
energiproduktion per referensarea. SP har därför valt att även redovisa byggarean för 
vakuumsolfångare eftersom den ofta skiljer sig stort från aperturarean. Räknar man 
energiproduktion per byggarea kan en del plana solfångare ha bättre prestanda än vissa 
vakuumsolfångare. (SP, 2006)  

Planglasade solfångare 
Plana, glasade solfångare består av en rektangulär ram med högtemperaturtålig isolering i kanter 
och bakstycke. Isoleringen är ofta av mineralfibertyp för att klara temperaturer på upp till 200°C. 
För att få växthuseffekt i solfångaren stängs ”lådan” igen med ett material som släpper igenom 
solljus till absorbatorplåten. Vanligen används 3-4 mm tjockt lågjärnglas som har högre 
transmittans än vanligt glas. Glaset väger mellan 15 och 20 kg/m2 medan resten av den glasade 
plana solfångaren väger mellan 8 och 12 kg/m2. Plast används ibland av vikt- och kostnadsskäl men 
nackdelen är att plastens beständighet är osäker och därmed riskerar transmittansen att bli lägre 
efter hand. På nyare plana solfångare beläggs glaset med ett antireflexskikt vilket minskar 
reflexionerna och ökar transmittansen. (The German Solar Energy Society, 2005, sid. 19-22) 
 
En genomskärning på en planglasad solfångare finns i Figur 4. Glasytan syns överst under vilken 
absorbatorplåten ligger. I anslutning till absorbatorplåten är rör kopplade och under dem ligger 
isolering.  
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Figur 4 Planglasad solfångare, Vitosol 100. (Viessmann, 2007) 

Mellan glaset och absorbatorn finns ibland genomskinlig isolering eller ett genomskinligt 
konvektionshinder. Båda ska minska värmeförlusterna genom glaset. Konvektionshindret kan bestå 
av en plastfilm, till exempel Teflon, och minskar värmeförlusterna genom att begränsa 
luftrörelserna. (The German Solar Energy Society, 2005, sid. 21) 
 
Absorbatorn består av en värmeledande metall täckt av ett ljusabsorberande skikt. Metallen är 
oftast koppar eller aluminium. Koppar har bra värmeledning och låg värmekapacitet. Bra 
värmeledning innebär att värmen överförs effektivt via metallen. Låg värmekapacitet innebär att 
metallen inte kan lagra värme bra vilket minskar trögheten i systemet. Dessa båda egenskaper gör 
att koppar svarar snabbt på värmeförändringar och är ett bra material för absorbatorer. Aluminium 
har ekonomiska fördelar mot koppar. Den värmeledande metallen är sammanfogad med rör där den 
värmeöverförande vätskan cirkulerar. Utformningen av sammanfogningen kan göras på många 
olika sätt.  
 
Det ljusabsorberande skiktet på absorbatorn ska helst vara selektivt vilket gör att solstrålning 
absorberas utan att värmestrålning emitteras. Det selektiva skiktet består till exempel av svart krom, 
svart nickel eller titannitridoxid, TINOX. De första två materialen är vanliga men behöver 
galvaniseras på absorbatormetallen vilket är energiintensivt relativt vakuumprocesser som används 
för modernare selektiva skikt som TINOX. De modernare skikten har bättre energiutbyte vid både 
högre temperatur och vid liten solinstrålning. EU-kommissionen rekommenderar nu att inte 
använda krom och därför har en del tillverkare gått över till ett molybdenbaserat selektivt skikt 
(Gotherm, 2007). Absorptionen för selektiva skikt ligger ofta mellan 90 och 95 %. (The German 
Solar Energy Society, 2005, sid. 20)  
 
Glasade solfångare är tätade för att undvika vatten, damm och insekter inne i solfångaren. För att 
klara den långa livslängden som solfångare har, krävs att tätningen är värme- och UV-beständig. 
Silikon, silikongummi eller EPDM (eng. ethylene propylene diene monomer) används ofta för 
tätningarna. (The German Solar Energy Society, 2005, sid. 22)  
 
Termiska solfångare har en optisk verkningsgrad, η0, även kallad förlustfri verkningsgrad. Denna 
betecknar hur stor del av solinstrålningen som skulle nyttiggöras om man bortsåg från alla 
värmeförluster. Formeln för den optiska verkningsgraden beror av reflektion, transmittansen för 
glasskivan och absorptionen för absorbatorytan. För en solfångare med selektiv absorbatoryta är 
optiska verkningsgraden mellan 85-90 %. De termiska förlusterna är direkt beroende av 
temperaturdifferensen mellan lufttemperaturen och absorbatorns temperatur. Konstruktionen av 
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solfångaren är avgörande för hur stora de termiska förlusterna blir. Den totala värmeförlust-
koefficienten, U-värdet, bör för en bra planglasad solfångare vara mindre än 3,5 W/m2,K. 
Årsmedelverkningsgraden för ett helt system med glasade, plana solfångare är mellan 35 och 40 %. 
Med en solinstrålning på 1000 kWh/m2,år blir energiproduktionen ungefär 400 kWh/m2,år. (The 
German Solar Energy Society, 2005, sid. 23-25)  
 
Fördelar med planglasade solfångare  
• Billigare än vakuumsolfångare 
• Många monteringsalternativ, integrerat eller applicerat, på tak, fasad eller mark 
• Bra pris/prestandaförhållande 
• Goda möjligheter till gör-det-själv-projekt, speciellt för småhus 
 
Nackdelar med planglasade solfångare 
• Lägre verkningsgrad än vakuumsolfångare på grund av högre U-värde 
• Ej passande för högtemperaturtillämpningar, som ånggenerering eller för absorptionskyla 
• Kräver mer takyta än vakuumsolfångare (inte alltid) 
(The German Solar Energy Society, 2005, sid. 25)  
 
Plana solfångare kan integreras i byggnadsskalet med möjlighet att ersätta det yttre tätskiktet samt 
eventuellt en del av väggisoleringen. Eftersom det inte är nödvändigt att ha någon luftspalt bakom 
en del termiska solfångare finns möjligheten att utnyttja den isolering som finns i solfångaren även 
till isolering av byggnaden. (Karlsson, 2007) 

Vakuumrörsolfångare 
Vakuumrörsolfångare består av (dubbla) glasrör mellan vilka luften evakuerats, normalt ner till 10-5 
bar. Vid 10-2 bar är termiska förluster genom konvektion försumbara. Värmeledning förhindras 
genom ytterligare evakuering. Typen av försegling kan ha avgörande betydelse för hur väl det låga 
trycket upprätthålls. För att minska värmestrålningen beläggs absorbatorytan även här med ett 
selektivt skikt, vilket medför lägre emission av värmestrålning. Värmeförlusterna för en 
vakuumsolfångare är så låga att glasets utsida har omgivningens temperatur vid 120°C 
absorbatortemperatur. I glasröret sitter en absorbator. Den kan vara platt, välvd eller vara 
applicerad på ett inre glasrör. Flera rör, vanligen mellan 10 och 30, sitter i ena änden ihop med en 
isolerad flödesfördelare eller en samlingslåda. I andra änden är rören fästa i en rörhållarskena. 
Tillsammans utgör dessa delar en vakuumrörsolfångare. I en del fall sitter en reflektor bakom 
vakuumröret. Ljus tas in från ett större område än rörets längdsnittsarea och reflekteras mot 
absorbatorn. Beroende på hur flödet hanteras delas vakuumrörsolfångarna upp i två grupper, direkt 
genomströmmad eller heatpipe. (The German Solar Energy Society, 2005, sid. 25-27)  
 
En direkt genomströmmad vakuumrörsolfångare cirkulerar solkretsens vätska genom 
absorbatorerna via koaxiala rör (”rör i röret”) eller genom ett U-format rör (The German Solar 
Energy Society, 2005, sid. 26). Direktgenomströmmade vakuumrörsolfångare har större 
placeringsmöjligheterna än heatpipe-vakuumrörsolfångare, som kräver montering i viss lutning. Ett 
exempel på direktgenomströmmad vakuumrörsolfångare finns i Figur 5. Varianten i figuren har 
plan absorbator som kan vridas för att öka energiutbytet vid till exempel horisontell montering, 
detta medför att vakuumrören till en viss grad skuggar varandra. 
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Figur 5 Direktgenomströmmad vakuumrörsolfångare med koaxiala rör, Vitosol 200. (Viessmann, 2007) 

Vakuumrörsolfångare med heatpipe är lite mer komplicerade. Värmeledningsrören på absorbatorn 
är i detta fall en sluten krets som kallas heatpipe. Heatpipen är fylld med vätska som förångas vid 
en låg temperatur. Vätskan kan vara någon alkohol eller vatten vid väldigt lågt tryck (vakuum). När 
absorbatorn absorberar värme från solstrålningen överförs värmen till heatpipen vari vätskan 
förgasas. Gasen stiger uppåt mot samlingslådan. I samlingslådan finns en värmeväxlare 
(kondensor) som överför värmen från den förgasade median till solkretsens värmebärare. När 
värmen överförts och heatpipe-median kondenserat rinner det ner i heatpipen igen och tar upp 
värme från absorbatorn igen. För detta ska funka bra krävs en lutning av rören på åtminstone 25°. 
(The German Solar Energy Society, 2005, sid. 26) Enligt Sundquist (2007) bör denna vinkel vara 
minst 30°. Ett exempel på vakuumrörsolfångare med heatpipe visas i Figur 6. 
 

 
Figur 6 Vakuumrörsolfångare med heatpipe, Vitosol 300. (Viessmann, 2007) 

På grund av rörformen hos vakuumrörsolfångare är den optiska verkningsgraden, η0, mellan 0,6 
och 0,8, vilket är sämre än för glasade plana solfångare. Värmeisoleringen är dock bättre, U-värdet 
för en bra vakuumrörsolfångare bör var under 1,5 W/m2,K. Årsmedelverkningsgraden för ett helt 
system med vakuumrörsolfångare är mellan 45 och 50 %. Med en solinstrålning på 
1000 kWh/m2,år blir energiomvandlingen 450-500 kWh/m2,år. (The German Solar Energy Society, 
2005, sid. 28). 
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Fördelar vakuumrörsolfångare 
• Hög verkningsgrad även vid stora temperaturdifferenser mellan absorbator och omgivning. 
• Hög verkningsgrad även vid måttlig solinstrålning. 
• Höga temperaturer uppnås vilket ökar användningsmöjligheterna. 
• Transporteras lättare tack vare den låga vikten, kan även sättas ihop på plats. 
• Ibland finns möjlighet att vrida absorbatorn för att välja en bättre vinkel. 
• Direkt genomströmmade kan placeras horisontellt vilket minskar vindlaster och takytan 

behöver eventuellt inte penetreras. 
 
Nackdelar vakuumrörsolfångare 
• Dyrare än glasade, plana solfångare 
• Kan ej integreras i tak, bara appliceras på 
• Heatpipe-modellen kan ej monteras horisontellt, minst 25° lutningsvinkel 
(The German Solar Energy Society, 2005, sid. 29). 
 
När olika typer av solfångare jämförs är det viktigt att tänka på vilken area som beräkningen är 
utförd på. Aperturytan skiljer sig åt mellan vakuumrörsolfångare med respektive utan reflektor i 
och med att ljusinsläppsarean ökar om reflektor används.  
 
Skiftande kvalitet hos vakuumrörsolfångare gör att det är viktigt att undersöka garantitider och 
förväntad livslängd.  

2.3.3.2 Värmelager 
Solvärmesystem har i de flesta fall ett värmelager. Den lagrar solvärmen från 
uppvärmningstillfället, då solen lyser, till användningstillfället. Det finns värmelager i olika storlek 
från små ackumulatortankar för småhus till stora säsongslager i till exempel bergrum. För att 
förbättra stratifieringen i ackumulatortankar kan förutom design av röranslutningar för solkrets, 
tappvarmvatten och radiatorkrets ibland även fysiska hinder, plattor eller stratifieringsrör användas 
för att förbättra temperaturskiktningen. 

2.3.3.3 Drivpaket 
För att transportera den absorberade värmen från solfångarna till ackumulatortanken behövs en 
cirkulationspump. Denna ingår i drivpaketet tillsammans med reglercentral, expansionskärl, 
ventiler och smutsfilter. En gedigen genomgång av specifika funktioner ges av Andrén (1999, 
sid. 34-37) 

2.3.3.4 Styr- och reglerutrustning 
Om temperaturen i ackumulatortanken börjar närma sig vad den är tillverkad för ser reglersystemet 
till att solkretspumpen stängs av. De höga temperaturerna sliter på material och risk finns att tanken 
börjar koka och gå sönder. När solkretspumpen slagits av avstannar cirkulationen genom 
solfångaren och ingen värme kommer in till tanken. Temperaturen i solfångaren kommer att öka till 
en viss temperatur då värmeförlusterna i solfångaren är lika stora som absorbtionen av solenergi. 
Denna temperatur kallas för stagnationstemperatur. För en välisolerad planglasad solfångare kan 
denna temperatur infinna sig runt 160°C till 200°C. För en vakuumrörsolfångare är motsvarande 
temperatur 200°C till 300°C, och ända upp till 350°C med reflektorer. (The German Solar Energy 
Society, 2005, sid. 30) 
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2.3.4 Dimensionering, tumregler och erfarenheter 
Två olika dimensioneringstrategier finns: hög täckningsgrad eller lågt solvärmepris. Täckningsgrad 
kallas på engelska solar fraction och beskriver hur stor del av värmebehovet som tillgodoses av 
solenergi. Gäller det ett tappvarmvattensystem räknas enbart värmebehovet för tappvarmvattnet. 
För att dimensionera en solfångaranläggning för 50 % täckningsgrad behövs cirka 1,25 m2 
solfångare per 50 liter tappvarmvattenanvändning (60°C) per dygn. Varje m2 solfångare behöver 
50-70 liter värmelager. Förutsättningarna för detta är en tappvarmvattentemperatur på 60°C, 
kontinuerlig tappvarmvattenanvändning, 1000 kWh/m2,år solinstrålning, tydliga säsongsskillnader i 
klimatet och södervänd solfångare med 40° lutning. (The German Solar Energy Society, 2005, 
sid. 122-123) 
 
En tumregel för solfångare säger att den optimala lutningen för solfångare är ungefär 0,7 
multiplicerat med latituden. För Stockholm ger det 0,7⋅59° = 41,3°. (The German Solar Energy 
Society, 2005, sid. 10) 
 
Tappvarmvattenanvändningen per år för lamellhuset beräknas i ekvation (7) i 
Bilaga 1. Tappvarmvatten. För 33 lägenheter är tappvarmvattenanvändningen 1282 m3/år. Med en 
antagen jämn fördelning under året erhålls en tappvarmvattenanvändning på 3,5 m3/dygn. 
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Används tumreglerna för 50 % täckningsgrad för varmvattenanvändningen 3,5 m3/dygn blir 
lämplig mängd solfångare vid 40° lutning:  
 

solfångaremsolfångarem
dygnliter

dygnliter 22 5,8725,1
50

3500
=⋅  

 
Eftersom VVC-förluster inte är medräknade i denna varmvattenanvändning och lutningsvinkeln för 
solfångarna antagligen inte blir nära 40° på grund av husets nuvarande utformning är denna 
solfångaryta för liten. För att göra en uppskattning på värmelagrets volym antas 100 m2 solfångare, 
vilket ger mellan 5 och 7 m3 ackumulatorvolym. 
 
Den andra dimensioneringsstrategin går ut på att utnyttja solvärmeanläggningen så effektivt som 
möjligt. Energiproduktionen per m2 solfångare och år ska vara så hög som möjligt och därför 
fungerar systemen oftast som förvärmningssystem. Detta medför en låg täckningsgrad och den 
externa energikällan förväntas vara medhjälplig året om, då solfångarna inte är dimensionerade att 
producera tillräckligt varmt vatten utan tillsatsvärme ens under sommaren. (The German Solar 
Energy Society, 2005, sid. 122) 
 
I Sverige finns några förvärmande system som kombinerar detta med fjärrvärme som extern 
energikälla. I vissa fall motsvarar dessa de tidigare nämnda sekundära minimianläggningarna.  
 
Beläggningar av smuts och damm på solfångarna kan orsaka prestandasänkningar, speciellt om 
regn inte förekommer eller inte kommer åt solfångarna bra (kan tänkas till exempel vid 
fasadintegrering). I tropiska och dammiga klimat kan det vara nödvändigt att tvätta solfångarna mer 
än en gång i månaden. På ställen med tillräckligt med regn, till exempel Centraleuropa, blir 
prestandasänkningen mindre än 2 % förutsatt att regnet kommer åt solfångarna. (The German Solar 
Energy Society, 2005, sid. 10) 
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Ett antal förslag på åtgärder för att öka täckningsgraden i systemet redovisas i en tvärvetenskaplig 
rapport om Lindås Park av Boström et al (2003). Några av dessa åtgärder återges kortfattat här. 
Lindås Park har egna solvärmesystem för varje radhuslägenhet. Ett gemensamt system med stor 
lagringstank skulle medverka till högre täckningsgrad då solvärmen kan lagras för längre perioder. 
Tilläggsisolering av ackumulatorn är viktigt för att minska värmeförluster. Typ av 
värmeväxlingsanordning mellan solkretsen och ackumulatortanken kan ha betydelse för 
energiutbytet. Sociotekniska åtgärder för ökad täckning kan vara att få brukaren att använda 
varmvatten främst under eftermiddag och kväll då tanken oftare är fulladdad samt att se till 
brukaren får bra information om hur solvärmesystemet ska ställas in. (Boström et al, 2003, sid. 95-
96) 

2.3.5 Solvärmemarknaden 
Det finns olika certifieringssystem för termiska solfångare. I Sverige sköts ett av dessa, 
P-märkningen av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Den svenska P-märkningen av 
solfångare har på senare år egentligen ersatts av en europisk certifiering, Solar Keymark. Ett mindre 
omfattande alternativ till P-märkning är så kallad inledande kontroll. Stödsystemet för solvärme 
som infördes i början av 2000-talet krävde en godkänd inledande kontroll för installerade 
solfångare. De två certifieringarna, P-märkning och Solar Keymark, omfattar löpande stickprov av 
tillverkade solfångare och exponeringstest vilket är de huvudsakliga skillnaderna mot den inledande 
kontrollen. Provningarna görs dock enligt samma standard. (Pettersson, 2007)  
 
Första certifieringen med Solar Keymark skedde år 2003 och i början av januari 2007 fanns 140 
Solar Keymark licenser. (Solar Keymark, 2007) För att se att en solfångare är godkänd kan 
antingen SP:s lista över godkända solfångare eller Solar Keymarks databas undersökas.  
 
Många svenska solvärmeföretagen är med i Svensk Solenergi (2007). År 2004 gjorde de en 
sammanställning av solvärmemarknadens utveckling i Sverige och Europa under det dåvarande 
namnet Svenska Solenergiföreningen (SEAS, 2004).  
 
På den svenska solvärmemarknaden finns idag många tillverkare, inköpare och återförsäljare. 
Utifrån vad som hittats på företagens hemsidor är färdiga paketlösningar med solvärmesystem för 
småhus väldigt vanliga. Större system för flerbostadshus efterfrågas inte lika ofta och därför är 
färdiga paketlösningar med direkt prisuppgift sällan tillgängliga på företagens hemsidor. Vanligtvis 
brukar systemen dimensioneras på offert och anpassas efter befintlig byggnad och eventuell 
befintlig energitillförsel, till exempel fjärrvärme.  
 
Åtminstone ett undantag finns och det är Exoheat AB. I sin priskatalog finns färdiga förslag på 
solvärmesystem för upp till 100 m2 planglasad solfångare eller motsvarande mängd 
vakuumrörsolfångare (ExoHeat, 2007).  
 
En produkt som bör nämnas när större solvärmeanläggningar (större än 100 m2) diskuteras är 
Deromes solvärmetaklucka. Solfångaren är inbyggd i takkonstruktionen på fabrik och läggs direkt 
på de bärande takstolarna istället för ett vanligt tak. På senare år har marknaden för större 
solfångaranläggningar varit för liten, vilket har lett till att produktionen av dessa solfångare lagts i 
malpåse. Eventuellt tas produktionen upp igen om efterfrågan finns. Deromes solvärmetaklucka är 
en förhållandevis gammal produkt som gjorde inledande test hos SP 1994. (Ivarsson, 2007)  
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2.3.6 Solvärmebidrag 
Sedan år 2000 finns ett bidrag för installation av solvärmeanläggningar för främst bostadshus. Det 
är ett engångsbidrag från staten som utbetalas till ägaren av huset under villkoret att hela bidraget 
ska komma de boende till godo i form av lägre boendekostnader. Bidraget gäller permanent-
bostäder i flerbostadshus och småhus samt bostadsanknutna lokaler som grundskolor och hobby-
lokaler med flera. Länsstyrelsen i länet där fastigheten ligger beslutar om bidragsbeviljande efter att 
ansökan har lämnats in. Solfångaren uppfyller kvalitetskraven om den inledande kontrollen för P-
märkning har utförts. (Boverket, 2006d) 
 
Bidraget är 2,50 kr per kWh årligen omvandlad energi från solfångarna. Solfångarytan 
multipliceras med beräknad årlig energiproduktion vid medeltemperaturen 50°C och 2,50 kr för att 
erhålla totala bidraget. Bidraget begränsas till maximalt 7500 respektive 5000 kr/lägenhet i småhus 
respektive flerbostadshus. För flerbostadshus får bidraget utgöra högst 25 % av de faktiska 
kostnaderna för installationen (inklusive moms), där till exempel värmedistribution i byggnaden 
inte räknas in. (Boverket, 2006d) 

2.4 Solelsystem 
Detta kapitel tar först upp solceller, deras funktion, historia och olika tekniker. Därefter behandlas 
Skuggning, Prestandasänkning vid integrering och inverkan på byggnadens funktion, Lagring av 
solel, elnätsanslutning och slutligen Solelsystemets delar. Solcellsmarknaden tar upp stödsystem i 
Sverige och Tyskland samt aktörer på svenska marknaden. Hybridsolfångare, PV/T behandlas 
ytterst kort i slutet då kan vara en intressant produkt i framtiden. 
 
Flera begrepp som används i detta kapitel förklaras i kapitel Definitioner, begrepp och terminologi. 

2.4.1 Solceller 
Solceller finns av flera olika typer och storlekar. För de vanligaste typerna, enkristallint och 
polykristallint kisel, består en solcell av en tunn platta av kisel med måtten 100x100x0,2 mm. Varje 
cell ger en relativt låg spänning då den belyses av solljus, cirka 0,6 V (Energimyndigheten, 2006b, 
sid. 6). För att kunna utnyttja denna spänning seriekopplas solceller i moduler. En annan anledning 
till modulbyggande är för att få en lätthanterlig och stabil enhet där de känsliga solcellerna ligger 
skyddade. Dessutom är inkapslingen viktig ur elsäkerhetsperspektiv och som skydd mot yttre 
påverkan från hagel, fåglar och andra objekt. Hållbarheten på inkapslingen bör vara hög för att ge 
en bra livslängd. Det innebär att materialet bör vara UV-beständigt och uthålligt mot bland annat 
temperaturförändringar och nötningar. (Green, 1998)  
 
Det finns solcellsmoduler som har mellanrum mellan solcellerna för att släppa igenom en del av 
ljuset. Semitransparenta solceller, som de kallas, har större användningsområden genom att de kan 
integreras utan att skugga helt. Verkningsgraden per areaenhet är lägre eftersom de aktiva 
energiomvandlande delarna ersätts med glas eller annat material.  
 
Den solstrålning som absorberas av solceller omvandlas i relativt liten utsträckning till elektricitet, 
normalt mellan fyra och femton procent. Resten omvandlas till värme vilket kan utgöra problem för 
solcellerna, läs mer i kapitel 2.4.3 på sida 29.  

2.4.1.1 Solcellens funktion 
Solceller producerar elektrisk likström med hjälp av solljus utan mekanisk rörelse eller förorenande 
biprodukter tack vare den fotoelektriska effekten (eng. photovoltaic effect) (Green, 1998, sid. xiii). 
Fotonerna i ljuset träffar halvledarematerialet som solcellen består av och elektroner exciteras. 
Exciteringen ger upphov till rörelse hos elektronerna. Kristallstrukturen i solcellens 
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halvledarmaterial är ”dopat” vilket innebär att så kallade störatomer är tillsatta. Detta för att 
ytterligare öka elektronernas möjlighet att röra sig. Halvledarmaterialet i solcellen är dopat på olika 
sätt på olika sidor av solcellen. En negativt laddad sida och en positivt laddad sida uppstår då de 
exciterade elektronerna rör sig och mellan de båda sidorna uppstår därför en spänning. Genom att 
koppla samman den positiva och negativa sidan kan strömmen däremellan utnyttjas. Strömmen är 
beroende av solinstrålningen medan spänning i princip är konstant förutsatt en viss solinstrålning. 
För hög temperatur på cellen kan minska spänningen och därmed effekten. Energiinnehållet i 
fotonen motsvarar en viss våglängd hos solstrålning. Olika halvledarmaterial har olika brett 
bandgap, där bandgapet betecknar hur energirik fotonen behöver vara för att lyckas excitera en 
elektron. (Green, 1998; IVA, 2003 sid. 9) 
 
Den grundläggande anledningen till att verkningsgraden hos solceller är så låg är att ett visst 
halvledarmaterial enbart kan utnyttja en viss våglängd optimalt. Solljuset består av ett brett spektra 
av våglängder där alla våglängder inte kan utnyttjas i samma solcell. Den teoretiska 
verkningsgraden för en enkelcell (solcell med enbart ett bandgap) är bortåt 30 %, då förutsatt att 
halvledarmaterialet är perfekt. (Energimyndigheten, 2004, Bilaga 1 sid. 7) 

2.4.1.2 Solcellens historia 
Den första föregångaren till dagens kiselsolceller tillverkades 1954. Tillämpningarna var från 
början rymdanknutna, exempelvis strömförsörjning för satelliter och rymdfärjor. Först på 1970-
talet började produktionsvolymen av solceller för andra tillämpningar överstiga rymdtillämpningen, 
till viss del på grund av energikrisen 1973. (Green, 1998, sid. 2; Energibanken, 2007) 
 
Till Sverige kom solceller i slutet av 1970-talet. Solcellerna användes då främst för 
energiförsörjning av nödtelefoner i fjällen och fyrar. Sommarstugeägare med stugor utanför elnätet 
var nästa kundgrupp. För att få tillgång till energi för bland annat belysning, radio och tv 
installerades många solcellssystem med egna batterilagringssystem. Detta skedde inte bara i 
sommarstugor utan även i båtar och husvagnar. 2004 fanns enligt Energimyndigheten över 20 000 
fritidshus med solcellsanläggning. Senaste åren har Sverige följt den tyska och japanska trenden 
med elnätanslutna solcellssystem där solcellerna är monterade på byggnader. Största ökningen i 
installerad effekt har skett efter 2005 då ett investeringsstöd för solceller på offentliga byggnader 
infördes. Läs mer om stödet i kapitel 2.4.6 Solcellsmarknaden. (Energimyndigheten, 2004; 
Energibanken, 2007; Energimyndigheten, 2006b) 

2.4.1.3 Solcellstekniker 
Solceller tillverkades initialt av kisel. Forskningen kring kiselsolceller har skett med olika 
inriktningar vilket har lett till olika tekniker. Olika typer av tunnfilmsolceller och så kallade 
Grätzelceller forskas det också på runt om i världen. Här följer en kort genomgång av de viktigaste 
teknikerna. En sammanställning av verkningsgrader för olika tekniker följer på slutet.  

Kiselsolceller 
Än så länge tillverkas merparten av alla solceller av kisel. De vanligaste två typerna kallas och 
består av monokristallint kisel respektive polykristallint kisel. Solcellerna sågas till tunna plattor ur 
ett kiselblock. Produktionen av kiselblocken skiljer sig något och resulterar i en stor kristall för 
monokristallina solceller respektive flera mindre kristalliter för polykristallina solceller. Gränserna 
mellan kristalliter i de polykristallina solcellerna utgör hinder för elektronerna. Att elektronerna 
hindras leder till lägre verkningsgrad. Kristallina solcellsmodulers livslängd bedöms till 20-30 år 
och garantier lämnas på upp till 20 år (Svensk Solenergi, 2007).  
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Amorfa kiselsolceller, α-Si, produceras som en tunnfilmssolcell, se kapitel Tunnfilmssolceller. 
Tillverkningsprocessen för amorfa kiselsolceller är snabbare och enklare relativt framställning av 
kristallina kiselsolceller, vilket innebär kostnadsfördelar. Å andra sidan har amorfa kiselsolceller 
sämre verkningsgrad. Amorfa solcellsskikt, med olika bandgap, kan kombineras för att utnyttja 
olika våglängder av ljuset. Dessa solceller kallas med ett samlingsnamn för multipelsolceller. Två 
skikt kallas för tandem- och tre för trippelsolceller. Verkningsgraden hos amorfa kiselsolceller 
försämras successivt ner till en viss gräns. (Energimyndigheten, 2006a, sid. 29-31; 
Energimyndigheten, 2004, sid. 76-78)  
 
En annan typ av kiselsolceller är de mikrokristallina, μc-Si. Tillverkningen sker på liknande sätt 
som för α-Si men egenskaperna för μc-Si liknar mer kristallint kisel. Kombination av α-Si och μc-
Si i tandemsolceller sker mycket forskning kring. (Energimyndigheten, 2004, Bilaga 1 sid. 4) 
 
HIT-solceller är en kombination av monokristallina kiselsolceller och tunna skikt av amorft kisel. 
HIT står för Heterojunction with Intrinsic Thin-layer och har enligt det tillverkande företaget 
mycket hög verkningsgrad och bra prestanda även vid höga temperaturer. (Sanyo, 2007) 

Tunnfilmssolceller 
Den andra grenen av solceller är så kallade tunnfilmsceller. Detta innebär att själva solcellen är en 
väldigt tunn film som belagts på ett substrat, till exempel glas (Energimyndigheten, 2004, sid. 76-
78). Hela moduler tillverkas på detta sätt på en gång och solcellerna definieras i efterhand med 
hjälp av till exempel laserlitografi (Energimyndigheten, 2006a, sid. 32). Vanligen görs cellerna 
smala och långa.  
 
Enligt Svensk Solenergi (2007) är livslängden för tunnfilmsceller kortare än för kristallina solceller 
samtidigt som tunnfilmscellerna uppges vara billigare. Verkningsgraden för de tunnfilmsceller som 
finns på marknaden idag är lägre än kristallina kiselsolceller. 
 
Som nämnts tidigare räknas amorft kisel och mikrokristallint kisel in i tunnfilms-kategorin. Andra 
halvledarmaterial för tunnfilmssolceller är till exempel CdTe och CIGS.  
 
CdTe, kadmiumtellurid, har haft höga verkningsgrader hos laboratorieceller (liten solcellsenhet 
med resultat uppmätta på laboratorium). Förväntningarna på materialet för tunnfilmstillverkning 
har varit stora. På senare år har miljölagstiftning mot kadmium i vissa länder lett till svårigheter att 
marknadsföra CdTe-celler trots många utredningar som säger att miljöriskerna kan hanteras väl. En 
annan av anledningarna till att utvecklingen inte skett så snabbt är tekniska svårigheter med 
bakkontakten, solcellens ledande del på baksidan.  (Energimyndigheten, 2004, Bilaga 1 sid. 5)  
 
CIGS-solceller har det forskats intensivt på det senaste årtiondet. Namnet CIGS är en förkortad 
form av de kemiska beteckningarna Cu(In,Ga)Se2. Koppar indium gallium diselenid är egentligen 
en legering mellan CuInSe2 och CuGaSe2. Dessa har olika bandgap och tar därmed upp energi vid 
olika våglängder hos ljuset. Genom att kombinera dem kan ett bandgap som är optimalt för 
solspektrat erhållas. (Energimyndigheten, 2004, Bilaga 1 sid. 5) 
 
Först tillverkades CIS solceller som alltså inte hade gallium i sig. Därefter upptäcktes att 
verkningsgraden och materialkvaliteten ökade vid inblandning av gallium. Verkningsgraden ökade 
eftersom bandgapet blev närmare det optimala. Att använda bara CGS och helt utesluta indium 
ledde till sänkt verkningsgrad och materialproblem. (Energimyndigheten, 2006a, sid. 33) 
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Även för CIGS forskas det på tandemsolceller där man kombinerar olika CIGS-halvledare. Dock 
innebär detta en fördyring av processen samt vissa tekniska problem vilket är onödigt då de vanliga 
CIGS-solcellerna presterar förhållandevis bra ändå. (Edoff, 2007)  
 
Den svenska forskningen på CIGS-solceller på Ångström Solar Center i Uppsala har varit i 
världsklass. Fram till slutet av forskningsprogrammet år 2005 har de forskat för att åstadkomma 
”nästa generations CIGS” genom att utesluta tungmetallen kadmium ur solcellen och minska CIGS-
skiktets tjocklek. Genom minskning av tjockleken på skiktet minskas också behovet av indium, 
vilket är en potentiell bristvara för storskalig tillverkning. Solcellsskikten för CIGS-solceller är 
enbart tre mikrometer tjockt, att jämföra med kristallint kisel som tidigare nämnts har ungefär 200 
mikrometers tjocklek. (Ångström Solar Center, 2007)  
 
Forskningen inom Ångström Solar Center har lett till avknoppningsföretaget Solibro AB som 
fortsätter med industrialisering och utveckling av CIGS-solceller. Tillsammans med det tyska 
solcellsföretaget Q-cells har de bildat ett samägt bolag vid namn Solibro GmbH som bygger en 
CIGS-tillverkningsfabrik i Tyskland. Solibro GmbH håller för närvarande (maj 2007) på med 
beställning av maskiner och byggande av fabriken. Samtidigt bygger Solibro AB nya utvecklings- 
och forskningslokaler på Ultuna Park i Uppsala som ska stå klara hösten 2007. (Solibro AB, 2006; 
Edoff, 2007) 
 
Forskning på CIGS sker även på många andra ställen vilket har lett till att fabriker och pilotfabriker 
byggs. I mitten av 2000-talet var tillverkningshastigheten av CIGS-solceller 4 MWt årligen och 
flera stora CIGS-solcellanläggningar har installerats. (Energimyndigheten, 2006a)  

Galliumarsenid 
GaAs, galliumarsenid, är en bra men dyr halvledare. På grund av priset används de sällan förutom i 
koncentrerande solcellssystem eller i rymdtillämpningar. Galliumarsenid-halvledaren har utvecklats 
främst av telekommunikationsindustrin. (Energimyndigheten, 2006a) 

Grätzelsolceller 
Nanokristallina solceller, eller Grätzelsolceller som de kallas efter uppfinnaren Michael Grätzel, 
utnyttjar inte halvledare för omvandlingen från ljusstrålning till elektrisk energi. Ljusabsorbtionen 
sker i ett färgämne och därför kallas de även för färgämnessensiterande solceller, eng. dye-
sensitized cells. Solcellerna har låg tillverkningskostnad tack vare små investeringar för 
produktionsutrustning och billiga kemikalier. Verkningsgraden utvecklades till cirka 10 % för 
laboratorieceller i början av 1990-talet men därefter har inte verkningsgraden förändrats avsevärt. 
De nanokristallina solcellernas största problem är bristande långtidsstabilitet och svårigheter att 
uppnå höga verkningsgrader för moduler. Högsta verkningsgraden för en minimodul är 4,7 %. 
(Energimyndigheten, 2006a) 

2.4.1.4 Verkningsgrader 
Olika solcellstekniker har uppnått olika höga verkningsgrader. För solceller av kristallin kisel är 
modulverkningsgraden 11-15 % och för tunnfilmssolceller är den 5-10 % (Elforsk, 2007). I Tabell 
5 redovisas maximala cellverkningsgrader uppmätta i laboratoriemiljö och maximalt uppmätta 
modulverkningsgrader för en mängd olika typer av solceller.  
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Tabell 5 Verkningsgrader för olika typer av solceller, rekord för liten modul respektive enstaka cell. 
(Energimyndigheten, 2006a) 

Källa: Energimyndigheten 
(2006a) 

Modulverkningsgrad maxi-
malt uppmätt för liten modul 

Cellverkningsgrad i lab.miljö, 
maximalt uppmätt för enstaka cell. 

Monokristallint kisel 22,7 % 24,7 % 
Polykristallint kisel 15,3 % 20,3 % 
Amorft kisel 11,7 % 10,1 % 
Tunnfilmskisel 8,2 %  
GaAs, Galliumarsenid  25,1 % 
CIGS 16,6 % 19,5 % 
CdTe, Kadmiumtellurid  16,5 % 
DSC, Grätzel 4,7 % 11,0 % 
 
I Tabell 5 kan utläsas att kristallin kisel tillsammans med CIGS har de bästa labresultaten vid sidan 
av galliumarsenid som är relativt dyrt. Faktorer som inte visas i tabellen som påverkar potentialen 
hos solcellerna är bland annat beständighet, hållfasthet, kostnader och miljöpåverkan.  

2.4.2 Skuggning  
Skuggning av en enstaka solcell som är sammankopplade i modul påverkar hela modulens 
energiomvandling. Kristallina solceller och tunnfilmssolceller är fördelade över moduler på olika 
sätt. Solcellsmoduler av kristallin kisel är uppbyggda av ett rutnät med solceller medan 
tunnfilmssolceller har långa strängar. Skuggas en solcell i en modul begränsas strömmen av den 
skuggade solcellen. Det påverkar alla seriekopplade solceller i modulen. Effekterna av detta 
minskas genom att parallellkoppla dioder med solcellerna i modulen. Förenklat kan strömmen från 
oskuggade celler passera genom dioden istället för att begränsas av de skuggade cellerna. Samma 
resonemang gäller även för moduler som är seriekopplade.  
 
Skuggning bör i möjligaste mån undvikas. Skuggningen kan orsakas av träd, hus, löv, stolpar av 
olika slag och utstickande byggnadselement med mera. 

2.4.3 Prestandasänkning vid integrering och inverkan på byggnadens 
funktion 

Solceller kan integreras på många olika sätt i byggnader. Det ökade intresset för integrering av 
solceller istället för applicering (monterat på ställning) medför att det blir viktigare att hitta bra 
lösningar för att leda bort den värme som solcellerna alstrar. Om värmen inte leds bort ökar 
temperaturen hos solcellen vilket leder till temperaturförluster, alltså minskad effektivitet hos 
omvandlingen från solstrålning till el.  
 
Solceller kan fasadintegreras utanpå väggen med luftspalt emellan eller som en semitransparent 
glasyta som är en del av själva väggen eller ett annat byggnadselement, till exempel en 
balkongfront eller glasyta. Om baksidan av solcellerna angränsar till husets insida påverkas 
inomhusklimatet av solcellernas värmealstring och följden blir ökad risk för övertemperaturer 
(Lundgren, Wallin, 2003, Del 2). Hänsyn till detta bör tas när systemet utformas. 
 
IEA PVPS Task 2 har utfört forskning på området och 2003 publicerades en vetenskaplig artikel 
(paper) med titeln Understanding temperature effects on PV system performance. Där visas att 
solcellernas montering och dess grad av integrering påverkar förlusterna uppkomna av hög 
celltemperatur. Temperaturskillnaden mellan omgivningstemperaturen och solcellstemperaturen 
kan vid instrålningen 1000 W/m2 vara upp till femtio grader för fasadintegreringen. De undersökta 
fasadintegreringarna var dels semitransparenta och dels med luftspalt bakom. De årliga 
temperaturberoende förlusterna för solcellssystemen visade sig vara mellan fem och sju procent. 
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För den undersökta fasadintegreringen med luftspalt, verkade den vara för smal för tillräcklig 
värmebortföring. För de semitransparenta fasadsolcellerna resulterade ett fritt luftflöde på baksidan 
av solceller (inomhus) till viss kylning. En annan anläggning med liknande solcellsintegrering fast i 
svagt lutande tak fick betydligt större temperaturförluster på cirka elva procent. Luften på insidan 
av taket cirkulerade troligen inte tillräckligt. (Nordmann, T., Clavadetscher, L., 2003) 
 
Den svenska forskningen inom området pågår med ett Elforsk-projekt om hur byggnadsintegration 
påverkar solcellstemperaturen. Det genomförs på Energi och byggnadsdesign, LTH, tillsammans 
med aktörer i solcellsbranschen. Projektet ska redovisas ”som en rekommendation för hur 
modulerna bör byggnadsintegreras och hur integreringen och modulval påverkar temperaturen”. 
(SolEl 03-07, 2007) 

2.4.4 Lagring av solel, elnätsanslutning 
Elenergin som omvandlats i solcellerna kan lagras i ett eget batterisystem, användas momentant i 
byggnaden utan utmatning på externa elnätet eller matas ut till det externa elnätet. Ibland 
kombineras olika varianter av dessa.  
 
För att få betalt för el som matas ut på det externa elnätet i Sverige är det nödvändigt att ha ett 
inmatningsabonnemang hos sin nätägare. Abonnemanget varierar i pris beroende på nätägare, 
många nätägare tar ut upp till 3600 kr/år för inmatningsabonnemanget vilket gör det direkt 
olönsamt att mata ut solelen på externa elnätet. För små solcellssystem är mängden solel som säljs 
inte värd vad inmatningen kostar. Det leder till att många solelsystem dimensioneras så att 
inmatningsabonnemang undviks. Elen som omvandlas måste därmed användas momentant. 
Dimensioneringen baseras på lägsta effektanvändning i fastighet under dagtid då solcellerna 
omvandlar som mest. I Malmö har många av solcellssystemen som installerats med det svenska 
stödsystemet för solceller på offentliga byggnader använt denna princip. Men det finns också 
exempel på ägare av solcellsanläggningar som slutit mer fördelaktiga avtal med nätägaren om till 
exempel netmetering, vilket innebär att elmätaren har möjlighet att gå baklänges då solel 
produceras. (Palmblad, 2007) 
 
Matas solelen ut på elnätet finns möjlighet att sälja elen på spotmarknaden för 445 kr per MWh 
(genomsnittliga spotpriset 2006) samt sälja elcertifikat för omkring 200 kr/MWh (Nord Pool, 
2007). Genom att istället använda solelen själv minskar nettoelanvändningen. Den ekonomiska 
nyttan med solcellsanläggningen är därmed högre eftersom konsumentpriset på el inklusive skatter 
och moms (omkring 1000 kr/MWh) är mer än spotpris och elcertifikatspris tillsammans. 
 
Regeringen tillsatte i början av 2007 Lennart Söder som utredare för Bättre kontakt via nätet - om 
anslutning av förnybar elproduktion. Huvuduppgiften var  
 
”…att utvärdera om det nuvarande regelverket för förnybar elproduktion skapar hinder för en 
storskalig utveckling och utbyggnad av den förnybara elproduktionen.”. (Riksdagen, 2008) 
 
Därtill ingick även att bland annat göra ett lagförslag till hur nätavgifterna för mindre 
produktionsanläggningar bör förändras. Utredningen slutprodukt redovisas i SOU 2008:13 och de 
förväntade följderna uppges bli: 

• Slopat krav på timmätning för små anläggningar, vilket ger lägre kostnader. 
• Lättare och snabbare anslutning genom lättnader på koncessionshanteringen och 

administrativa riktlinjer. 
• Förändring från nätavgiftsreducering för anläggningar under 1500 kW till 3 öre per kWh 

vilket ska leda till en mer samhällsekonomisk förnybar elproduktionsutbyggnad. 
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• Mer samhällsekonomisk utbyggnad av elnäten som stöd för förnybar elproduktion genom 
inrättande av elnätsinvesteringsfond  

(Riksdagen, 2008) 

2.4.5 Solelsystemets delar 
Solceller producerar likström, DC, som för att kunna användas i ordinarie elnätet behöver 
konverteras till växelström, AC. Detta sker i en så kallad växelriktare eller solcellsomriktare som 
den enligt svensk standard ska kallas. Moderna solcellsomriktare har en verkningsgrad på 90 -
 95 %. Vid låg effekt från solcellerna, under 1-5 % av solcellsomriktarens märkeffekt, sjunker 
verkningsgraden till noll. Om det yttre elnätet skulle falla ur måste solcellsomriktaren automatiskt 
slå ifrån för att inte mata ut el som kan skada reparatörer. Växelriktaren har även funktionen att 
reglera solcellerna för maximal effektomvandling. (Energimyndigheten, 2004, sid. 78, Bilaga 2 
sid. 8-9)  
 
Solcellsomriktare har enligt Svensk Solenergi (2007) en ungefärlig livslängd på 15 år. I Elforsk 
(2007) utförs ekonomiska beräkningar för solelsystem och som indata antas byte av växelriktare två 
gånger under den antagna ekonomiska livslängden, 25 år. Enligt Energimyndigheten (2006a) kan 
förväntade livslängden för solcellsomriktare överstiga 10 år. En approximativ kostnad på 0,4 € per 
Wt uppges i samma rapport.  
 
Solcellsmodulerna har ibland effektgarantier som brukar innebära att tillverkaren garanterar att 
80 % av nominell effekt uppnås ett visst antal år efter köpet. Antalet år varierar med tekniken och 
tillverkare. En sökning på Internet visar att kristallina solcellsmoduler i flera fall har en 
effektgaranti på 20-25 år.  
 
Övriga delar som ingår i ett nätanslutet solelsystem utöver solcellsmoduler och solcellsomriktare är 
kablar, elmätare, brytare och eventuellt mätsystem som kan mäta produktionsdata och 
meteorologiska data.  

2.4.6 Solcellsmarknaden 
Det finns som tidigare nämnts ett solcellsstöd i Sverige. Det infördes 15 maj, 2005 och har därefter 
förlängts till 31 december, 2008 och utökats med 50 miljoner kr till totalt 150 miljoner kr. Stödet är 
statligt och gäller för installation av solcellssystem på offentliga byggnader. Stödet är 70 % av 
material- och arbetskostnader och uppgår till maximalt fem miljoner kr per byggnad. Utbetalningen 
sker som kreditering på skattekonto. (Energimyndigheten, 2006b) 
 
Förväntade effekter av investeringsstödet för solcellssystem på offentliga byggnader behandlas i 
examensarbetet och Elforskrapporten från Palmblad (2006). 
 
I många länder, framförallt Tyskland, sker stöd till solcellsanläggningar genom så kallade feed-in 
tariffs. Det tyska solelstödsystemet bygger på att: 
• alla solcellssystem som omfattas ska vara kopplade till elnätet via elnätbolaget 
• varje solcellsproducerad kWh som erbjuds ska köpas av elnätbolaget 
• varje solcellsproducerad kWh betalas med ett fast pris i tjugo år 
• Feed-in tariffen minskar gradvis med 5 % per år för nyinstallerade solcellssystem  
(BSW, 2007) 
 
Det tyska systemet betalar olika mycket beroende på var solcellsanläggningen sitter och hur stor 
den är. År 2007 är feed-in tariffen 49,21 €ct/kWh för solcellsanläggningar mindre än 30 kWt som 
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sitter på byggnader eller ljudisolerande väggar. För fasadintegrerade anläggningar utbetalas 5 €ct 
extra per kWh. För större anläggningar är ersättningen mindre per kWh. (BSW, 2007) 
 
Nedan följer några företag som är viktiga för den svenska solcellsmarknaden, inget anspråk görs på 
att nämna alla företag i branschen. Länkar till nedan nämnda företag hittas i litteraturförteckningen. 
 
På svenska solcellsmarknaden finns fyra företag som utför totalentreprenad av solelsystem: Schüco, 
GAIA Solar, Exoheat och NAPS. GAIA tillverkar bland annat specialmoduler utifrån kundens 
önskemål.  
 
Det finns även fyra svenska modultillverkare: GPV, ArcticSolar, PV Enterprise och REC 
ScanModule. Ingen produktion av själva solcellerna finns ännu i Sverige i kommersiell skala. 
Ovanstående företag sammanfogar färdiga solceller till moduler. Större delen av modulerna går på 
export.  

2.4.7 Hybridsolfångare, PV/T 
Både solvärme och solel har behandlats var för sig än så länge. För kännedom finns även 
kombinationer av dem vilka kan kallas hybridsolfångare, på engelska även benämnda 
photovoltaic/thermal (PV/T). De omvandlar solenergin till både elektricitet och värme på samma 
yta. PV/T består av solceller samt ett system för att föra bort överskottsvärmen. Värmen förs bort 
från solcellerna för att inte sänka verkningsgraden och utnyttjas i sin tur för att tillgodose 
värmebehov. Värmen förs bort via luft eller vätska. För vätskesystemen motsvarar kylkretsen för 
solcellerna alltså solkretsen i ett vanligt solfångarsystem. 
 
PV/T har än så länge väldigt få produkter ute på marknaden men tekniken kan bli intressant inom 
en snar framtid. Mer information om PV/T finns hos International Energy Agency (IEA) Solar 
heating & cooling programme som år 2005 startade forskningsuppgiften Task 35 PV/Thermal Solar 
Systems, http://www.pv-t.org/.  

2.5 Livscykelkostnad, LCC 
LCC-metoden innebär att alla kostnader under en produkts eller ett systems förväntade livslängd 
räknas med vid ekonomisk värdering av olika alternativ. Investeringskostnad beaktas tillsammans 
med nuvärdet av energi-, drift- och underhållskostnader under utrustningens livslängd. 
(Energimyndigheten, 2007) 
 
Vid beräkning av livscykelkostnad adderas nuvärde av energikostnader, LCC-energi, och drift- och 
underhållskostnader, LCC-DoU, för hela livscykeln, till investeringskostnader. Enligt 
Energimyndigheten (2007) är dessa de viktigaste komponenterna. LCC-energi kan eventuellt delas 
upp på flera poster om exempelvis både el och fjärrvärme används. Den totala livscykelkostnaden 
kan även innehålla en term för miljökostnad under livslängden, även kallat externa kostnader, för 
att synliggöra eventuell miljöpåverkan som produkten eller systemet har. Om något restvärde 
återstår vid kalkyltidens slut kan detta räknas av från totala livscykelkostnaden. 
 
För att utföra beräkningarna av framtida kostnader till nuvärde behövs kalkylränta, eventuell 
prisförändring för kostnadsposten och kalkylperioden. Kalkylränta och prisförändring bör anges i 
realvärde, det vill säga med inflationen borträknad. Därmed räknas med dagens penningvärde. 
 
Nuvärdesfaktorn, NVF, beskrivs i Formel 2 och används för att räkna om en utgift om n år vid 
realkalkylränta rreal kalk (%) till nuvärde. Nuvärdesfaktorn multipliceras med utgiften det givna året. 
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Formel 2: Nuvärde med real kalkylränta 

NVF = (1 + rreal kalk / 100)-n
 

Om även prisökningar (med inflation borträknad), Pö, ska räknas med behöver kostnaden räknas 
upp enligt Formel 3.  

Formel 3: Nuvärde med hänsyn till prisökning 

NVF = (1 + Pö)n ⋅ (1+ rreal kalk/100)-n
 

Genom att summera Formel 3 för samtliga år under kalkyltiden och multiplicera med årliga 
utgiften fås livscykelkostnaden för den aktuella kostnadsposten till exempel el, fjärrvärme eller drift 
och underhåll.  
 
En annan metod som ofta utnyttjas är återbetalningsmetoden, även kallad payoff- eller payback-
metoden. Den beaktar normalt inte penningvärdeförändringen vilket leder till att den fungerar bättre 
för korta kalkylperioder. (VI, 2001) 
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3 Förutsättningar från FBUV 
I kapitlet sammanfattas först projektrapporten för Flerbostadshus utan värmesystem, FBUV. 
Därefter väljs ett simuleringsalternativ från FBUV-projektet som kommer uppdateras utifrån nya 
förutsättningar. Energi- och effektbehov för olika poster redovisas för det uppdaterade alternativet 
och används som förutsättningar för beräkningar på solel- och solvärmesystem. 

3.1 Sammanfattning av FBUV 
Nedan sammanfattas projektet Flerbostadshus utan värmesystem, FBUV. All information är, om 
inte annat anges, hämtad från projektrapporten och dess bilagor (NCC och White, 2005a,b).  
 
Projektet FBUV startade av flera anledningar. Den bakomliggande orsaken är att byggbranschen 
har börjat undersöka möjligheterna att bygga attraktiva bostäder med låg energianvändning i linje 
med den ökade uppmärksamheten kring klimatfrågan och försörjningstrygghet av energi. Syftet 
med projektet var att få fram ”material som kunde utgöra tillräckligt beslutsunderlag för att starta 
planeringen av ett byggprojekt enligt konceptet flerbostadshus utan värmesystem”. Meningen var 
att även ”göra en konsekvensanalys och visa på för- och nackdelar med olika sätt att utforma denna 
typ av flerbostadshus”. Projektet var även ett steg framåt i Bygga-bo-dialogen. 
 
Intervjuer och litteraturstudie genomfördes för att få en noggrann nulägesanalys. Resultaten av 
denna analys blev ett antal kriterier som var betydande för att åstadkomma ett passivhus, se 
Tabell 6. Många av kriterierna för husen, till exempel flera U-värden och material, valdes lika som 
för Lindåshusen. Studien utgick från två typiska flerbostadshustyper, ett lamellhus och ett 
punkthus. Lamellhuset utgick från ritningar på ett byggt hus i kvarteret Stigmannen 15 i Huddinge. 
Tre trespännare är grunden i lamellhuset. Det innebär tre trappuppgångar med tre lägenheter per 
plan och trappuppgång med undantag för bottenvåningen. Huset modifierades från 
normalutförandet enligt de framtagna kriterierna för att kunna klara sig utan konventionellt 
värmesystem. Punkthuset är inte byggt i verkligheten men skissades för att klara dåvarande 
kriterierna för passivhus. Analyser på energibalanser och inneklimat har utförts med hjälp av 
programvarorna BV2 respektive ProClim. De BV2-datafiler som användes för simuleringar av 
lamellhuset i passivhusutförande återanvänds och modifieras i examensarbetet. Se mer information 
om simuleringarna i kapitel 3.2 Val av byggnadssimulering. 

Tabell 6 Effektbehov, värmegenomgångskoefficienter, materialval och luftläckage för att uppnå egenskaperna 
hos ett passivhus sammanställt från FBUV. (NCC och White, 2005a,b) 

Storhet Värde Enhet Material Isolering 
Effektbehov Max 10 W/m2(BRA)   

Ytterväggar U-värde  0,1 W/m2,K Lättregelvägg 
430 mm cellplast och 
mineralull, skiktat 

Snedtak U-värde 0,08 W/m2,K Masonitbalkar 480 mm 
Bottenbjälklag U-värde 0,09 W/m2,K Betongplatta 250 mm cellplast 

Fönster U-värde 0,85 W/m2,K 
1+2 med 2 lågemissionsskikt och 
Krypton- eller Argonfyllning 

Dörr U-värde  0,8 W/m2,K   
Köldbryggor 0,02 W/m2,K Ej medräknat i BV2-simuleringar 
Luftläckage vid 50 Pa 0,2 l/s,m2(omsl)  
 
De grundläggande krav som ställs är att husen, ur de boendes perspektiv, inte ska skilja sig 
nämnvärt från ett konventionellt hus. Husen ska inte kräva en viss livsstil eller att de boende är en 
viss kategori av människor. Temperaturskillnader i huset får inte vara så stora att innerväggar och 
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mellanbjälklag behöver utformas på annat sätt än i normala nybyggda flerbostadshus. Härefter 
följer hur kraven ska uppfyllas.  
 
Husen har utformats för behagligt inomhusklimat med minimal energianvändning. Solavskärmning 
och ”nattavskärmning”; för att minska risken för övervärmning på sommaren respektive kondens 
på utsidan av fönster under kalla nätter. Avskärmningen sker med hjälp av balkonger, takutsprång 
och fast solavskärmning. Ytterväggsytan är liten i förhållande till boytan för att slippa onödiga 
transmissionsförluster.  
 
Bottenplattan är av betong med ett tjockt skikt av cellplast under. Bärande väggar och bjälklag är av 
betong. Ytterväggarna består av både isolerade betongväggar och utfackningsväggar med lättreglar. 
Utfackningsväggar och tak har isolering av mineralull och cellplast. Isoleringen är uppdelad i flera 
skikt för att minska köldbryggor. Fasadens yttermaterial består av puts. Taket är täckt av 
betongpannor. Fönstren är av treglastyp. Mellan två rutor finns en så kallad isolerglasenhet fylld 
med argon eller krypton för att minska konvektionsförluster. Två av rutorna är belagda med ett 
lågemissions-metallskikt för att minska utstrålning. Total solenergitransmission visar hur stor del 
av energi i solinstrålningen mot rutan som kommer in i rummet. Ljusgenomsläppligheten visar hur 
stor del av det synliga ljuset i solinstrålningen som kommer in. Totala solenergitransmissionen för 
fönstren är 43 % och ljusgenomsläppligheten är 63 %.  
 
För att kunna ha ett lågt värmebehov är det nödvändigt med värmeåtervinning. FTX-aggregat kan 
installeras på tre olika sätt beroende på förutsättningarna. Antingen ett centralt för hela huset, flera 
decentraliserade för till exempel varje trappuppgång eller lägenhetsvis med ett litet aggregat för 
varje lägenhet. Ett centralt värmeväxlaraggregat är inte så lämpligt i ett hus som är så pass utspritt i 
sidled som lamellhuset är. Det höga tilluftsflödet, som krävs för att skicka luft till 
ytterlägenheterna, medför att lägenheterna nära aggregatet måste strypa sin lufttillförsel vilket 
medför ljudproblem. Vid nybyggnation bör lämpligaste alternativet undersökas för att kunna 
anpassa ventilationsschakten i ett tidigt skede.  
 
Spiskåporna bör ha separata frånluftskanaler med egna fläktar eftersom fett från matoset annars kan 
sätta igen både värmeväxlaren och kanaler vilket ger ökade kostnader i längden. Problem med 
obalans i ventilationssystemet på grund av igensättning av spisfiltret undviks samtidigt som 
luktspridning från kök undviks.  
 
Värmeväxlare med hög verkningsgrad och automatisk avfrostning bör väljas. Roterande 
värmeväxlare används oftare vid större luftflöden eftersom de kräver mindre utrymme jämfört med 
motsvarande plattvärmeväxlare. Dessutom är det mindre problem med avfrostning och 
årsmedelverkningsgraden är högre för stora roterande aggregat. Ingen luktöverföring kan ske med 
plattvärmeväxlare vilket är en fördel.  
 
En stor fördel med passivhus är att man slipper investeringskostnader för stora vattenburna 
värmesystem. Istället tillgodoses det värmebehov som finns under årets kallare månader oftast med 
elvärme med hjälp av tilluftsbatterier. För att kunna tillföra värme via tilluften är det viktigt att man 
inte har ett för stort effektbehov. Luften bör helst inte tillföras vid en temperatur högre än 50°C 
vilket innebär en begränsning av effektbehovet. Vid hög tilluftstemperatur kan termiska stigkrafter 
ge upphov till stora temperaturgradienter vilket i sin tur leder till försämrad omblandning och sämre 
luftutbyteseffektivitet. För att komma runt omblandningsproblemet bör tilluftsdonens utformning 
och placering tillåta en hög hastighet på tilluften utan att det ger upphov till drag i vistelsezonen.  
 

 - 35 - 



Precis som i en vanlig bostad krävs bra vädringsmöjligheter för att undvika övertemperaturer under 
sommarmånaderna. Bra vädringsmöjligheter fås genom att till exempel välja fönster med två 
öppningslägen, både normal öppning med gångjärnen på den ena vertikala karmen och öppning av 
överkanten av fönstret. Vädringssäsongen för passivhus är längre än för normala bostäder. Februari 
till november för passivhus mot april till september för normala bostäder. 
 
Någon specifik värmekälla för uppvärmning av tappvarmvatten förordas inte i rapporten vilket 
beror på att detta bör utredas i varje byggprojekt eftersom det beror på husets placering med mera. 
Troliga alternativ ur ekonomisk synvinkel anses vara ”solfångare, pelletspanna eller någon form av 
värmepump”. 
 
Cykelförråd, soprum och servisrum för VA och el/tele placeras i fristående enkla byggnader.  

3.2 Val av byggnadssimulering 
I FBUV-studien gjordes jämförelser för olika typer av hus-, ventilations- och 
tappvarmvattenalternativ utifrån byggnadssimuleringar med programvaran BV2. Svante Wijk 
(2007) som var projektsekreterare för FBUV gav tillgång till de utförda simuleringarna.  
 
Simuleringarna var först uppdelade efter hustyp: ett fiktivt punktpassivhus, ett befintligt lamellhus 
med normala energiprestanda (byggt i kvarteret Stigmannen 15 i Huddinge) och samma lamellhus 
fiktivt omgjort till passivhus. Det är lamellpassivhuset, framöver benämnt lamellhuset, som är 
grunden för examensarbetet. Lamellhuset simulerades i FBUV både i tre- och 
fyravåningsutförande. Trevåningssimuleringen genomfördes för att kostnader och energiprestanda 
skulle kunna jämföras med det befintliga lamellhuset som också hade tre våningar. 
Fyravåningssimuleringen gjordes för att NCC anser det mer troligt att ett fyravåningshus byggs än 
ett trevåningshus av ekonomiska skäl (Torstensson, 2007).  
 
Fyravånings-lamellhuset används därför för simuleringarna framöver. Det har tre trappuppgångar 
och 33 lägenheter. En del av sydfasaden på lamellhuset visas i Figur 7. Storleken på lägenheterna 
är två rum och kök, 44 m2, och tre rum och kök, 67 m2. Skillnaderna mot Stigmannenhuset, 
lamellhuset i vanligt utförande, är:  
• tjockare, mer välisolerade väggar, 
• mindre fönster med bättre U-värde, 
• balkonger med fristående bärning vilket minskar köldbryggor och 
• större schakt som rymmer tillufts- och dubbla frånluftskanaler (en separat för spisfläkt).  
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Figur 7 Lamellhuset, sydfasad för en del av huset. (Torstensson, 2007; NCC och White, 2005b) 

Grunddata för fyravånings-lamellhuset återges i Tabell 7. Datan är hämtad från indata i BV2-
simulering och FBUV-rapporten med bilagor (NCC och White, 2005a,b). Klimatdata som används 
i BV2 är hämtade från meteotest-meteonorm 4.0 och baseras på temperaturvärden 1961 till 1990 i 
Stockholm.  

Tabell 7 Utvalda indata till BV2 för lamellpassivhuset på fyra våningar. Dessa hålls konstanta under de olika 
simuleringarna för lamellpassivhuset. (BV2-filer) 

Fasta indata 
Våningar 4 st 
Lägenheter 2ROK, 44 m2 9 st 
Lägenheter 3ROK, 67 m2 24 st 
Lägenheter totalt 33 st 
Rumshöjd 2,5 m 
Golvarea 2430 m2 (Atemp) 
Volym 6075 m3

Fasadarea 1926 m2

Omslutande area 3175,5 m2

Total fönsterarea 359,5 m2

Glasandel i fönster 72 % 
Solfaktor 0,38 
Fönsterandel av Atemp 14,8 % av Atemp

Fönsterandel av fasad 18,7 % av fasadarea 
Verkningsgrad, värmeväxlare 80 % (vid fullt flöde) 
 
För fyravåningslamellhuset i passivhusutförande simulerades i FBUV två fall. Ett fall för 
dimensionerande effekter vilka inte kan vara beroende av den direkta solinstrålningen och därför 
räknades utan solinstrålning. Det andra fallet användes för energiberäkningar och här togs hänsyn 
till solinstrålningen.  

3.3 Verifiering och justering av indata 
FBUV-projektet genomfördes både innan den nya utgåvan av BBR (2006) och innan remissen för 
Definitioner av energieffektiva byggnader – Passivhus (mars 2007) kom. De har förändrat en del 
förutsättningar vilket gjorde det nödvändigt att studera dem närmare. Innan passivhusdefinitionen 
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kommit, kontaktades Maria Wall på LTH eftersom hon forskar på energieffektiva hus och är 
engagerad i Forum för energieffektiva byggnader. Hon bedömde utvalda indata och resultat från de 
FBUV-simuleringarna och gav tillgång till en tidigare remissversion av den passivhusstandard som 
Forum för energieffektiva byggnader utarbetar.  
 
Wall (2007) menade att luftläckaget genom klimatskärmen, den så kallade infiltrationen, 
underskattats i FBUV-simuleringarna. I FBUV användes 0,01 oms/h vilket är en femtedel av Walls 
rekommendation. Infiltrationen har stor betydelse för energianvändningen i ett passivhus. Den 
genomsnittliga infiltrationen beror av läget och hur vältätat huset är när det har byggts. För att inte 
underskatta energibehovet, vilket ’skulle kunna leda till att krav eller standarder inte uppfylls’, 
antas Walls rekommendation. Läs mer om infiltration, luftflöden och täthet i kapitel 2.1.3 på sida 9 
och framåt. 
 
Passivhusstandarden begränsar använd intern värmegenerering till maximalt 4 W/m2(Atemp) för 
simuleringar och beräkningar. I FBUV användes totalt 5,27 W/m2(Atemp) interngenererad värme 
varav 3,2 W/m2(Atemp) från maskiner och belysning och 2,07 W/m2(Atemp) från personer. En 
jämförelse av dessa siffror med relation till hushållselanvändningen följer. 
 
I examensarbetet Energieffektiva småhus (Agaard, Johansson, 2006) beräknas värmeavgivning från 
människor och hushållsel utgående från brukarprofiler i Lindåshusen. Totalt avges där 5,84 kWh 
värme/dygn från hushållsel (70 % av hushållselen antas komma till godo i form av värme) och 4,54 
kWh värme/dygn från människor. Bostadsarean var 123,6 m2. (Agaard, Johansson, 2006) Att 
använda dessa siffror direkt för lägenheter i storleken 44-67 m2 kan vara riskfyllt eftersom dessa 
kan ha en annan specifik användning av hushållsel (kWhel/m2,år) och annan persontäthet per m2. En 
jämförelse görs ändå mot FBUV och Passivhusstandarden. Siffrorna från Agaard, Johansson (2006) 
används för att beräkna den interna värmeavgivningen uttryckt i effekt per kvadratmeter. För att 
förenkla har effektavgivningen antagits vara jämn över dygnet vilket även användes i FBUV:s BV2-
simuleringar. Sammanräknat för hushållsel och människor blir den: 
 
(5,84+4,54)/123,6 = 0,084 kWh/dygn,m2 = 84 Wh/dygn,m2 

84 Wh/dygn,m2 / 24 h/dygn = 3,5 W/m2

 
Jämförs de framräknade 3,5 W/m2 med 5,3 W/m2 som FBUV använt ter sig den interngenererade 
effekten hos FBUV relativt stor. Passivhusdefinitionens interna värmegenerering, 4 W/m2, ligger 
till och med över vad som räknats fram utifrån Agaard, Johansson (2006). Läget är lite annorlunda 
för flerbostadshus med små lägenheter om man jämför med större radhuslägenheter, men likväl lär 
kravspecifikationen för passivhus uppfyllas om det är ett passivhus som ska byggas. Därför 
används i fortsatta simuleringar de maximala 4 W/m2(Atemp) som total internvärmegenererande 
effekt uppdelat på 2 W/m2(Atemp) var för maskiner och belysning respektive människor.  
 
Mängden hushållsel för lamellhuset i FBUV:s BV2-simuleringar är direkt beroende av 
internvärmegenerering från maskiner och belysning, 3,2 W/m2(Atemp). Genom att räkna effekten till 
apparater per kvadratmeter multiplicerat med antalet timmar på ett år fås den specifika 
hushållselanvändningen.  
 
3,2 W/m2 ⋅ 8760 timmar/år ⋅ 0,001 k = 28 kWh/m2,år 
 =1
Räknas totala hushållsenergin för hela huset (2430 m2(Atemp)) ut från 28 kWh/m2,år fås 
68 040 kWh/år. Fördelas detta på de 33 lägenheter fås 2061 kWh/lägenhet och år. Enligt statistik 
hämtad från elnätsbolagens uppgifter (en del osäkerheter finns) har lägenheter i flerbostadshus haft 
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en hushållselanvändning på strax under 2000 kWh/år mellan 1990 och 2004 (Göransson, 2006, 
sid. 8). Det värde på 2061 kWh/lägenhet som används kan tyckas vara lite högt med tanke på att det 
är ganska små lägenheter och att det finns krav på energieffektiv utrustning. Lägenhetsvisa 
tvättpelare istället för gemensam tvättstuga innebär ökad hushållsenergianvändning vilket 
rättfärdigar det högre värdet något. Hushållselanvändning är dock väldigt beroende av de boendes 
vanor och beteende och bör beaktas med säkerhetsmarginal.  
 
I FBUV valdes en specifik fläkteffekt, SFP (Specific fan power), på 2,5 kW/(m3/s). Boverkets 
Byggregler, BBR, råd har nu ändrats och är SFP 2,0 kW/(m3/s) för FTX-system (Boverket, 2006b, 
s. 179). Wall (2007) rekommenderade att använda BBR:s råd vad gäller SFP varför detta används 
för kommande beräkningar. Värmeåtervinningsgraden antas liksom i FBUV:s simuleringar vara 
80 % vilket även var Walls rekommendation. 
 
Ventilationsflödet på 0,43 l/s,m2(Atemp) kan vid första anblicken tyckas för högt om det sätts i 
relation till att BBR:s minimikrav 0,35 l/s,m2(Atemp). För små lägenheter som i lamellhuset blir 
dock grundflöden som krävs för vissa typer av utrymmen, till exempel kök, badrum och 
klädkammare, relativt stora om de fördelas per lägenhetsyta. Det innebär att grundflödena totalt blir 
större än minimikravet i BBR säger. Ventilationskonsulter som beräknar luftflöden använder ofta 
Håkan Enbergs Minimikrav på luftväxling (Sandberg, 2007). I denna skrift tolkas Boverkets 
Byggregler, Arbetsmiljöverkets föreskrifter, Socialstyrelsens allmänna råd och andra dokument 
som påverkar hur ventilation bör utformas. Grundflöden kan inhämtas från Enberg (2006) och för 
lamellhuset gav en egen kontrollberäkning samma resultat som FBUV: genomsnittligt luftflödet 
0,43 l/s,m2(Atemp).  
 
För energi till tappvarmvatten har BV2s beräkningsmodell använts i FBUV vilken pekar på 
30 kWh/m2(Atemp),år vilket är normalvärdet för bostadshus exklusive varmvattencirkulations-
förluster. I remissversionen av Passivhusdefinitionen finns en beräkningsmodell för energi till 
tappvarmvatten. Beräkningsmodellen ger ett något lägre resultat förutsatt att resurseffektiva 
engreppsblandare används, 29 kWh/m2(Atemp),år. Se beräkningar i Bilaga 1. Tappvarmvatten. Det 
framgår inte av standarden om beräkningsmetoden räknar med VVC-förluster men troligtvis är det 
inte så eftersom VVC-förluster inte förekommer i alla system. Det tidigare värdet på 
30 kWh/m2(Atemp),år används i fortsättningen då skillnaden var liten och det är bra att ha lite 
säkerhetsmarginal vid beräkningar. Förlusterna för varmvattencirkulation uppskattas senare.  
 
De indata som diskuterats ovan sammanfattas i Tabell 8. Både värdena från simuleringarna i FBUV 
och de nya värdena som framkommit i detta kapitel redovisas. De nya värdena används för fortsatta 
beräkningar. 

Tabell 8 Indata till byggnadssimuleringar som har förändrats. Nya värden kommer användas för kommande 
beräkningar. 

Varierade indata FBUV Nya  
Ventilationsflöde 0,43 0,43 l/s,m2(Atemp) 
Luftläckage klimatskärm, infiltration  0,01 0,05 oms/h 
 – ” – (omslutande area klimatskärm) 0,0053 0,027 l/s,m2  
Specifik fläkteffekt, SFP (FTX) 2,5 2 kW/(m3/s) 
Interngenerering från människor 2,07 2 W/m2(Atemp) 
Interngen. från maskiner och belysning 3,2 2 W/m2(Atemp) 
Varmvattenanvändning 30 30 kWh/m2(Atemp),år 

↓ Omräknat 
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3.4 Resultat och nyckeltal från BV2-simuleringar  
Resultat från energisimuleringar bör alltid beaktas som simuleringar och inte en absolut sanning. 
Alla olika energi/inneklimat-simuleringsprogram räknar lite olika och kan ge olika resultat för 
samma hus. I första hand bör man se till att man använder ett program som är validerat, det vill 
säga att beräkningarna har jämförts mot verkliga utfall eller andra etablerade program. BV2 har 
validerats mot de stora internationella energi- och inneklimatsimuleringsprogrammen via den 
internationella valideringsmetodiken IEA BESTEST. Resultatet visar på en god överensstämmelse 
mot IEA BESTEST. (Bergsten, 2007b) 
 
För att ta hänsyn till osäkerheten i indata till beräkningarna och i programmet självt bör man helst 
ange resultatet som ett intervall. Känslighetsanalyser på de parametrar som är mest osäkra kan 
hjälpa till att bestämma intervallet. Verkligheten kan inte alltid mätas upp exakt och 
simuleringsprogrammen använder förenklingar och schabloner för att underlätta för användaren 
och programmeraren. Sammantaget leder detta till ökad osäkerhet kring resultatet. 
(Bergsten, 2007b) 
 
Fokus i examensarbetet ligger inte på simuleringar av byggnaden och därför antas enstaka värden, 
istället för intervall, för att förenkla kommande beräkningar. Hushållsel och energi till 
tappvarmvatten är energianvändning som är omöjligt att förutse exakt eftersom det till stor del 
beror på dem som bor i huset. Samtidigt står dessa värden för cirka tre fjärdedelar av totala 
energianvändningen i passivhuset, se Tabell 9.  

Tabell 9 Energi- och effektresultat från BV2. Indata från FBUV och Nya, se Tabell 7 och Tabell 8. Nya-kolumnen 
innehåller de värden som kommer att användas för fortsatta beräkningar. 

Effekter och energier från BV2 FBUV Nya 
 W/m2(Atemp) 
Effekt, värme på tilluften 6,3 8,9 
   
  kWh/m2(Atemp),år 

Tappvarmvatten 30 30 
Värme 5,2 10,0 
Fastighetsel (fläktar) 9,4 7,5 E

ne
rg

i 

Övrig fastighetsel (belysning, hiss, VVCpump) 0 2,3 
    

Total energianvändning (exklusive hushållsel) 44,6 49,8 
Hushållsel (från interngenerering FBUV) 28 28 
Total energianvändning (inklusive hushållsel) 72,6 77,8 
 
Anledningarna till det ökade energi- och effektbehovet för värme är framför allt den ökade 
infiltrationen genom klimatskalet och den minskade interngenererade värmen som använts som 
indata (Nya i Tabell 8). Värmeeffektkravet för passivhus på 10 W/m2(Atemp) uppfylls fortfarande 
även om marginalen blivit mindre.  
 
I Tabell 9 har värdena för värmeeffekten för tilluften, värmeenergin och fastighetsel till fläktar 
beräknats av BV2. Övrig fastighetsel, som el till VVC-pump, hissar och gemensam belysning, är 
uppskattad i Bilaga 3. Fastighetsel och summan tillagd i Tabell 9. Detaljerna för fastighetselen 
visas i Tabell 10.  
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Tabell 10 Fastighetsel, se antaganden och beräkningar i Bilaga 3. Fastighetsel. 

Fastighetsel MWh/år kWh/m2(Atemp),år 
Ventilation 18,2 7,50 
Belysning 1,5 0,63 
Hiss 3,6 1,49 
VVCpump 0,5 0,22 
Total 23,9 9,84 
 
Den totala specifika fastighetselen för lamellhuset uppskattas till 9,8 kWh/m2(Atemp),år. 
Ventilationen står för ¾ av fastighetselen. Elen till belysningen kan vara något i underkant, jämför 
1,0 kWh/m2,år som uppges för belysning med HF-don (hög frekvens) och närvarostyrning och 
energiklass A av ATON Teknikkonsult (Boverket, 2006c, sid. 14). Fastighetselen skulle ha varit 
högre om en gemensam tvättstuga hade funnits. Genomsnittet för fastighetsel i flerbostadshus är 25 
– 30 kWh/m2(boarea, BOA),år (Göransson, 2006, s 10). Nivån kan variera beroende på 
ventilationssystem, utrustning och hustyp (Göransson, 2006, s 10). Med energieffektiva produkter 
och smarta lösningar är en liten fastighetselanvändning möjlig att uppnå. 
 
Energianvändningen för tappvarmvatten anges enbart som ett värde per år. Detta kan ha betydelse 
för beräkning av solvärmesystem då tappvarmvattenanvändningen under sommaren påverkar hur 
stor anläggningen kan vara. Troligtvis är energin till tappvarmvatten inte jämnt fördelad över året. 
Under vintern är kallvattnets temperatur något kallare än under sommaren vilket leder till ökad 
energianvändning. Under sommaren är tappvarmvattenanvändningen i bostadshus mindre på 
många platser eftersom många är bortresta. (Olsson, 2003, sid. 5) På andra ställen är det möjligt att 
tappvarmvattenanvändningen snarast ökar under sommaren, till exempel i typiska sommarorter. På 
grund av osäkerheten i hur det förhåller sig då FBUV inte är platsbestämt antas energibehovet för 
tappvarmvattenuppvärmning vara jämnt fördelat under året.  
 
Sammantaget visas fördelningen av energianvändning uppdelat på hushållsel, tappvarmvatten, 
fastighetsel och värmeenergi för lamellhuset i  
Figur 8. Tappvarmvattnet och hushållselen står för lite mer än en tredjedel var av den totala 
energianvändning, VVC-förluster ej inräknade. Fläktar och värme står för 10 % respektive 13 % 
medan övrig fastighetsel bara är 3 %. Tappvarmvatten och hushållselen är de största posterna men 
är samtidigt svåra att bygga bort. De är till största del beroende av användarnas vanor och beteende.  
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Figur 8 Fördelning av energianvändning i lamellhuset, baserat på Tabell 11. Total energianvändning 
78 kWh/m2(Atemp),år eller 190 MWh/år. VVC-förluster är ej medräknat. 

I Tabell 11 sammanfattas de olika posterna i energianvändningen för lamellhuset. Värdena används 
framöver för dimensionering av tappvarmvattensystemen vars livscykelkostnad ska jämföras. För 
de systemalternativ som har varmvattencirkulation kommer VVC-förluster att läggas till enligt 
Bilaga 2. VVC-förluster.  

Tabell 11 Total energianvändning för lamellhuset, baserat på Nya-alternativet i Tabell 9. 

Energianvändning sammanställning kWh/m2(Atemp),år MWh/år 
Tappvarmvatten 30,0 72,9 
Värme 10,0 24,3 
Fastighetsel (fläktar) 7,5 18,2 
Fastighetsel (hiss, VVC-pump, belysning) 2,3 5,7 
Hushållsel 28,0 68,0 
   
Total energianvändning (inkl. hushållsel) 77,8 189,1 
Total energianvändning (exkl. hushållsel) 50,0 121,1 
Ej medräknat ovan:   
VVC-förluster från Bilaga 2. VVC-förluster 8,1 19,7 
 
Vid tidpunkten för genomförandet av FBUV fanns inget krav för passivhus om energianvändningen 
utan enbart värmeeffektkravet. Mängden köpt energi exklusive hushållsel ska enligt 
kravspecifikationen för passivhus vara mindre än 45 kWh/m2(Atemp),år för södra klimatzonen (se 
kapitel 2.1.1.2), medan den för lamellhuset uppgår till 50 kWh/m2(Atemp),år enligt Tabell 11. Om 
VVC-förluster räknas med blir energianvändningen ännu större. Värmeeffektkravet är dock 
fortfarande uppfyllt, se Tabell 9. 
 
Det har förekommit mycket diskussion kring energikravet i passivhusstandarden och det är oklart 
om det kommer vara kvar i slutversionen. Om kravet kvarstår måste mängden köpt energi minska. 
Lamellhuset är så pass energieffektivt att ytterligare energibesparande åtgärder troligen inte är 
kostnadseffektiva. Det innebär att ”gratisenergi” på något sätt bör utnyttjas. I detta examensarbete 
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kommer lösningar baserade på solenergi undersökas för att minska energianvändningen. För att 
begränsa omfattningen kommer inte systemalternativ med biobränslen eller värmepump att utredas.  

3.5 Area tillgänglig för solenergi 
För att kunna dimensionera solenergisystemen för lamellhuset bör uppskattningar göras av hur 
stora areor som finns tillgängliga för solpaneler. De delar på huset som är intressanta för solenergi 
är den södervända delen av taket, fasad mot syd inklusive balkongfronter samt solskydd. Eftersom 
passivhusversionen av lamellhuset ännu inte byggts är det möjligt att förändra byggnaden något för 
att få en solenergilösning som är mer gynnsam och tilltalande utifrån tekniska, arkitektoniska och 
funktionella aspekter. Detaljer som taklutning, planlösning och utseende kan vara annorlunda för 
ett framtida byggprojekt. Detaljer i husets utformning bortses till viss del ifrån vid beräkning av 
tillgängliga areor för att överrensstämma bättre med ett hus planerat för att utnyttja aktiv solenergi. 
 
För uppskattning av areor på lamellhuset har mätningar utförts på ritningsskisser från bilaga 4b i 
FBUV (2005b) som även har jämförts med ritningar för den byggda varianten av lamellhuset för att 
få fram skalförhållandet. Följande uppskattningar är trots det behäftade med viss mätosäkerhet.  
 
Två olika takvinklar beaktas vid beräkningarna på solenergitillämpningar. Dels vinkeln 14° som 
anges i ritningar för det byggda lamellhuset och det omritade förslaget på passivhus. Dels vinkeln 
25° som utgör en mer solenergianpassad vinkel samtidigt som denna vinkel inte ökar byggnaden 
höjd. Högsta punkten för lamellhuset i passivhusversion utgörs av taket på ventilationsrummen som 
sticker upp cirka en halvmeter ovanför taknocken vid varje trappuppgång på ritningsskisserna. Om 
taknocken istället är i denna höjd blir takvinkeln 25° samtidigt som möjlighet finns till ökade 
vindsutrymmen med möjlighet att inrymma bland annat solvärmesystemens ackumulatortank och 
solelsystemens solcellsriktare.  
 
För vinkeln 25° är hela husets sydvända takarea 336 m2. Då är inte de utskjutande taken över 
vardagsrum/kök inräknade. Huslängden är 60 meter multiplicerat med (lutande) takbredden 5,6 m 
vid 25° taklutning ger takytan. För lutningen 14° blir motsvarande sydtaksarea 324 m2, beräknat 
utifrån takbredden 5,4 m.  
 
Fasaden på sydsidan består i nuvarande utformning till stor del av balkonger och fönster. För att 
undvika onödiga risker med skuggning och vandalisering räknas fasadarean tillgänglig för 
solenergitillämpningar endast ovan bottenplan. Genomsnittliga fönsterandelen av fasadarean är 
18,7 % enligt Tabell 7, sida 37. Huslängden, 60 m, multiplicerat med höjd till tak ovan 
bottenvåning, 9 m, och fönsterkompensering, (1-0,187), ger arean för fasad ovan bottenvåning med 
fönsterareor borträknade, 439 m2.  
 
Om balkongerna förutsätts ligga på sydsidan skulle balkongfronterna kunna vara intressanta för 
solenergitillämpningar. Höjden på balkongfronterna är 1,1 m och sammanlagda längden av 
balkongerna på en våning i ett trapphus är 12,5 m. Summan ger arean 13,75 m2 per trapphus och 
våning. Totalt för tre våningar (bottenvåning har ej balkong) och tre trapphus blir det 13,75*3*3 ≈ 
124 m2 tillgänglig arean i balkongfronterna på sydfasaden. 
 
Solskyddens utformning och storlek är ej bestämd i FBUV-rapporten. Arean tillgänglig för sol-
paneler som solskydd beror på lutningsvinkeln, längd, bredd och antal. Alternativet är intressant på 
grund av fördelar med dubbelt utnyttjande av ytan: energiomvandlig och skuggning. I och med att 
undersidan av solpanelerna ventileras (passivt), gynnas solceller med minskade temperaturförluster. 
Inga beräkningar för solskydd med solpaneler utförs då förutsättningarna är osäkra och avgörande. 
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4 Utformning, beräkningar och jämförelse av alternativ 
Kapitlet behandlar den huvudsakliga utförande- och beräkningsdelen i examensarbetet. I första 
avsnittet definieras översiktligt vilka alternativ som ska jämföras. Därefter görs antaganden om 
energipriser och deras framtida utveckling samt kalkylränta vilket kommer användas för 
livscykelkostnadsberäkningar för de olika alternativen. I avsnitt 4.3 till 4.5 behandlas 
referenssystem, solvärmesystem och solelsystem var för sig. Beräkningar och dimensioneringar av 
systemen utförs och investeringskostnader och årliga kostnader uppskattas. I varje avsnitt redovisas 
livscykelkostnad för systemen som har behandlats. I kapitel 5.1 på sidan 75 åskådliggörs 
alternativen mot varandra. En mer detaljerad sammanfattning finns i Bilaga 6. LCC-
sammanställning. Framtidspotentialen för solcellssystem år 2020 studeras i kapitel 4.7. 

4.1 Alternativ som ska jämföras 
Syftet med examensarbetet är bland annat att jämföra livscykelkostnad för olika sätt att minska 
mängden köpt energi med hjälp av solenergi. En grundläggande antagande för alla alternativ som 
jämförs är att värmen tillgodoses med eleftervärmare. Detta för att ha kvar den ekonomiska 
fördelen som det troligen innebär att slippa installera ett vattenburet värmesystem. Dessutom gör 
det jämförelserna tydligare när skillnaderna renodlas. Det finns dock vattenburna 
eftervärmarbatterier.  
 
Skillnaden mellan de olika alternativ som kommer att jämföras utgörs främst av hur 
tappvarmvattnet värms samt typ och storlek av solenergisystem. Två referensalternativ som inte 
utnyttjar solvärme utgör grunden för jämförelserna. Beroende på om fjärrvärme eller el väljs som 
referensfall kommer solenergialternativen framstå i olika ekonomisk och miljömässig dager och 
därför används båda alternativen. En anledning till att inte bara använda fjärrvärme som 
referensalternativ är att den inte finns tillgänglig överallt. Att använda sig av en berg- eller 
jordvärmepump hade också varit möjligt men dessa alternativ har uteslutits för att begränsa arbetet. 
 
När el väljs kommer även frågan om vilket sätt elen har producerats på upp: Är det marginalel eller 
medelel och är den svensk, nordisk eller europeisk? Fjärrvärmens produktionssätt varierar också 
och därför är det tvunget att göra en del antaganden. För att begränsa examensarbetet beaktas 
enbart ekonomi och energi för de jämförda alternativen. Att omvandla de monetära jämförelserna 
till koldioxidekvivalenter innebär många antaganden och utelämnas därför. Energianvändning av 
olika energislag särredovisas istället.  
 
Referensalternativen kallas Ref El och Ref FjV. I alternativet Ref El värms varmvattnet i en central 
varmvattenberedare. Ref FjV består av ett vanligt fjärrvärmesystem för tappvarmvatten, det vill 
säga system utan lagringsenhet. Utrustningen för både Ref El och Ref FjV antas vara placerat i ett 
teknikrum på bottenplan.  
 
Referensalternativen jämförs med alternativ som utnyttjar solenergi. I huvudsak finns två sätt att 
aktivt utnyttja solenergi. Det ena genom termiska solfångare som i detta använder solens energi till 
att värma tappvarmvatten. Det andra genom solcellsmoduler som omvandlar solenergin till 
elektricitet för fastighetsdrift, hushållbehov och/eller tappvarmvattenproduktion, beroende på 
systemutformningen. Prisbilden och tekniken för termiska solfångare och solceller är helt skilda 
och därför kommer beräkningar göras separat för de olika systemen. Kombinationer av fjärrvärme, 
solvärme och solel beräknas i ett eget kapitel. I Tabell 12 redovisas de jämförda alternativens 
grundläggande skillnader. Några av uppgifterna beräknas i kommande kapitel och utgör inte en 
bestämd förutsättning.  
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Tabell 12 Teknisk sammanfattning av de olika systemalternativen. 

 Bas-
energi-
källa 

System-
lösning 

Ackumulator-
volym (m3) 

Solfångar-
yta (m2 
apertur) 

Solcellsyta 
(m2 modul) / 
Effekt (kWt) 

Lutning 
solpanel 

(°) 
Ref El El Central VVB 2 0 - - 
Ref FjV FjV Central VVB - 0 - - 
Solvärme C25 El Central VVB 8 166 - 25 
Solvärme C14 El Central VVB 10 200 - 14 
Solvärme L25 El Lgh-visa VVB 33 x 0,3 = 9,9 100 - 25 
Solel Lite 25 El Central VVB 2 - 64 / 8 25 
Solel Lite 90 El Central VVB 2 - 64 / 8 90 
Solel Fast. 25 El Central VVB 2 - 215 / 26,9 25 
FjV solv.+s.el  FjV Central VVB 8 166 23 / 2,9 25 
FjV solv. FjV Central VVB 8 166 - 25 
       
2020 Solel Lite El Central VVB 2  53 / 8 25 
2020 Solel Fast. El Central VVB 2  179 / 26,9 25 
 
För alternativen med solvärme jämförs i första hand två sorters system. Ett med central 
ackumulatortank och ett med lägenhetsvisa varmvattenberedare, båda kopplade till termiska 
solfångare. Det centrala alternativet används för solfångarlutningen 14° (Solvärme C14) respektive 
25° (Solvärme C25). Det lägenhetsvisa alternativet antas ha solfångarlutningen 25° (Solvärme L25). 
Bakgrund till varför just dessa lutningar valdes redovisas i kapitel 3.5 och 4.4. För dessa 
solvärmealternativ antas spetsvärmen tillgodoses med el.  
 
Solceller är i dagens läge normalt sett inte ekonomiskt lönsamma för nätanslutna elsystem. 
Livscykelkostnad för några solelsystem beräknas och jämförs med övriga alternativen. 
Solelsystemen har i två beräknade fall solpanellutning 25° (Solel Lite 25 och Solel Fast 25) och ett 
fall 90° lutning (Solel Lite 90). De två alternativen med Lite i namnet är dimensionerade utifrån att 
effekten av den omvandlade elen inte överstiger den internt förbrukade effekten i huset. Ett större 
solel-alternativ, Solel Fast 25, beräknas också. Det dimensioneras för att varje år leverera en 
elmängd motsvarande behovet av fastighetsel. För Solel Fast 25 behöver inmatningsavgift till 
nätägaren betalas vilket är en relativt stor avgift hos många nätägare.  
 
För att tillgodose tappvarmvattenbehovet antas Solel-alternativen ha samma sorts tappvarmvatten-
system som Ref El eftersom det alternativet är möjligt att ha oavsett ort. För att jämföra Solel-
alternativen mot övriga alternativ räknas minskningen av köpt el av från energikostnaden för 
tappvarmvatten. 
 
Två alternativ som kombinerar fjärrvärme och solvärme beräknas, varav det ena, FjV solv.+s.el, 
med solceller som motsvarar den ökade elanvändningen av solvärmens pumpar och det andra utan 
solel, FjV solv. 
 
Solceller beräknas även utifrån ett uppskattat kostnadsläge år 2020.  Dessa alternativ, 2020 Solel 
Lite och 2020 Solel Fast, jämförs separat mot de normala solelalternativen, beräknade för år 2007.  
 
För att minska antalet simuleringar antas att solpaneler riktas rakt mot söder. Skuggning på grund 
av enstaka föremål som träd eller på grund av hus som höjer horisontlinjen beaktas ej. Att göra det 
skulle vara svårt när en specifik plats för huset inte är vald.  
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Energianvändningen för el till värme, hushållsel och fastighetsel antas vara lika i samtliga jämförda 
alternativ och för att tydliggöra jämförelserna utesluts de tills vidare ur beräkningarna. Pumpar och 
liknande som tillkommer på grund av systemlösningarna beräknas separat. 
 
Faktorer som inte kommer beaktas i beräkningar för de olika fallen är iordningställande av 
teknikrum samt dragning av och kostnader för extra elkablar. VVC-förlusterna antas inte ge upphov 
till minskad energianvändning för rumsuppvärmning. Dels eftersom det är oklart hur VVC-
ledningarna är förlagda och därmed hur stor nyttan blir, och dels eftersom den avgivna 
energimängden avges under hela året medan den enbart gör nytta under den kortare 
uppvärmningsperioden. Dock spelar detta ingen större roll för jämförelsen av alla alternativ 
förutom Solvärme L25, som saknar VVC-förluster och därmed gynnas något av detta 
beräkningssätt. 

4.2 Uppskattning av priser, prisutveckling och kalkyldata 
För att kunna beräkna och jämföra livscykelkostnader för de olika alternativen behövs energipriser 
och uppskattningar av deras utveckling. I tur och ordning behandlas här elpriset, elprisets 
utveckling, fjärrvärmepriset och dess utveckling. Därefter följer antaganden om kalkylperiod, 
kalkylränta och andra antaganden som påverkar beräkningarna.  
 
Elpriset varierar bland annat med energibehovet, effektbehovet, elhandelsavtal, nätavgift och 
självklart även marknadspriset. Elpriset består av flera delar som visas i Tabell 13. 
Elcertifikatsavgiften är beräknad utifrån 15,1 % kvotplikt som föreligger år 2007 enligt 
Energimyndigheten och ett uppskattat medelpris, utifrån Nordpools historik över elcertifikat, på 
cirka 200 kr per elcertifikat (motsvarar produktion av 1 MWh förnybar el). 

Tabell 13 Uppskattning av rörligt elpris exklusive moms.  

Uppskattning av totalt elpris 2007 öre/kWh Källa 
Elpris medelvärde 2002-2006 40,3 SCB (2007a)  
Elnätpris 2006 17,1 SCB (2007b) 
Elskatt 2007 öre/kWh 26,5 Svebio (2007) 
Elcertifikatavgift för kund 2007 3,0 Egen beräkning, se text
Totalt exkl. moms 86,9  
 
För elpris och elnätpris används SCB:s statistik som är uppdelad på olika typkunder. Närings-
verksamhet antas som typkund då elanvändningen för denna bäst överrensstämmer med totala 
elanvändningen för lamellhuset. Energianvändningen är i normala fall egentligen uppdelad på flera 
elmätare och abonnemang med detta bortses ifrån för att ett allmängiltigt elpris skulle kunna tas 
fram. Eftersom elpriset har fluktuerat kraftigt senaste tiden används ett medelvärde av SCB:s 
statistik för 2002 till 2006. Det rörliga elpriset inklusive nätavgift, elskatt och kvotpliktig mängd 
elcertifikat exklusive moms antas till 87 öre/kWh, se Tabell 13.  
 
Den fasta delen för elen, abonnemanget, varierar med olika huvudsäkring. Vattenfalls priser för 
område söder antas och endast kostnader för större effekter som skiljer alternativen åt räknas med 
vid jämförelserna av alternativen. 

Tabell 14 Fasta kostnader för elabonnemang. Vattenfalls säkringstariffer, enkeltariff, område söder. (Vattenfall, 
2007) 

Huvudsäkring (Ampere) 35 50 63 80 100 125 
Möjligt effektuttag vid 400 V (kW) 14,0 20,0 25,2 32,0 40,0 50,0 
Abonnemangsavgift (kr/år) 3298 4746 6366 8474 10814 13706 
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Elprisets utveckling är svårt att uppskatta. För att hitta en rimlig prisökningsnivå används 
utvecklingen för sammanlagda el- och elnätpriser från SCB:s statistik. Statistiken bygger på el- och 
elnätspriset 1 januari varje år. Dessutom har stora förändringar skett på elmarknaden sedan 
avregleringen 1996. Sammanlagda priset för el och elnät exklusive skatter ökade med 49 % mellan 
1997 och 2006 (SCB, 2007a, b). Inflationen har gett upphov till 11 % högre prisnivå under samma 
period (SCB, 2007c). Utifrån detta beräknas att el- och nätpriserna utan inflation har ökat med 
38 % på tio år. Per år ger det en elprisökning på ungefär 3,3 % utöver inflation vilket kommer 
användas under jämförelser av livscykelkostnad. Känslighetsanalys för elprisutvecklingen utförs i 
senare delen av rapporten på grund av den stora osäkerheten. Den fasta abonnemangsavgiften antas 
följa inflationen. 
 
Fjärrvärmepriset varierar kraftigt mellan olika kommuner. Fjärrvärmeanläggningens bränsle, typ, 
ålder och ägandeform samt ortens storlek med mera påverkar priset. Att jämföra priset mellan olika 
kommuner är inte det självklaraste eftersom priset kan bestå av antingen bara en rörlig kostnad eller 
en fast och en rörlig kostnad. Av ovanstående anledningar används färdig statistik för medelpriset 
för fjärrvärme i Sverige 2006. För ett litet flerbostadshus var kostnaden inklusive moms 
651 kr/MWh då ”enbart förbrukningsavgifter har beräknats” (Avgiftsstudie, 2006, sid. 4, 25). 
Tolkningen görs att de fasta avgifter är omräknade för att ingå medelpriset. Exklusive 25 % moms 
blir fjärrvärmepriset 521 kr/MWh vilket används för beräkningar av fjärrvärmekostnader till LCC. 
 
I LCC-beräkningarna ska även hänsyn tas till priset för fjärrvärme i framtiden. Därför uppskattas en 
prisutveckling som extrapoleras för kalkylperioden. Medelpriset för fjärrvärme mellan 1996 och 
2006 ökat från 525 till 651 kr inkl moms då ”med avseende på prisuppgifter för år 2006” 
(Avgiftsstudie, 2006, fig. 23). Tolkningen görs att inflationen inte är medräknad och 
fjärrvärmeprisökningen under perioden utöver inflation var 24 %. Fördelas ökningen över de elva 
åren fås 2 % fjärrvärmeprisökning per år vilket används för livscykelkostnadsberäkningar.  
 
Sammanfattningsvis används energipriser och energiprisutveckling ur Tabell 15 för ekonomiska 
beräkningar i kommande kapitel. 

Tabell 15 Sammanfattning energipris och utveckling. 

 Kr/MWh exkl. 
moms år 2007 

Energiprisutveckling 
% per år utöver infl. 

Elpris 870 3,3 % 
FjVpris 520 2 % 
 
Vid livscykelkostnadsberäkningar utförs nuvärdesberäkningar på de årligt återkommande 
kostnaderna. För att utföra dessa måste real kalkylränta, kalkyltid samt prisökningar beaktas. 
Kalkyltiden antas vara 20 år i samtliga fall där LCC jämförs. Restvärden används enbart i 
solelalternativen då övriga alternativ inte har en säkerställd livslängd eller garanti som är längre än 
20 år. Större återinvesteringar används bara för solel-alternativen där det är känt att växelriktare 
kommer att behöva bytas efter 10 till 15 år, se kapitel 2.4.5.  
 
I livscykelkostnadsberäkningarna beaktas inte någon kostnad för miljöpåverkan eller ökat 
miljövärde eftersom dessa inte finns standardiserade och därmed varierar beroende på vem som 
betraktelsesättet. 
 
Den reala kalkylränta sätts för samtliga beräkningsfall till 5 % vilket kan vara en rimlig nivå för en 
fastighetsägare. För att inte låsa sig vid detta värde utförs i känslighetsanalysen även beräkningar 
för andra kalkylräntor. 
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Inget av de jämförda alternativen beaktar kostnad för iordningställande av teknikrum. Kostnaden är 
svår att uppskatta och är troligen något högre för de centrala solvärmealternativen som behöver mer 
utrymme.  
 
Som källa för många av investeringskostnaderna som inte är direkt kopplade till solvärme eller 
solceller anges Böhme (2007). Investeringskostnaderna grundar sig då på Wikells 
kostnadsberäkningsprogram Sektionsdata 4.0. Programmet använder i sin tur Wikells grossistpriser 
(uppdaterade 2006-09-05) utan rabattbrev vilket ger ett sannolikt slutpris för kund. 
 
Alla kostnader och priser beräknas och redovisas exklusive moms. Om priset i källan angivits i 
Euro används växlingskursen 9,50 SEK/Euro.  
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4.3 Referensalternativen 
Två tappvarmvattensystem helt utan utnyttjande av solenergi beräknas för att ha något att jämföra 
alternativen med solenergi. Ref El använder el som värmekälla för tappvarmvattenberedning medan 
Ref FjV använder fjärrvärme. 
 
Ref El består av två ackumulatortankar på vardera 1000 liter med totalt 30 kW elpatroner. Enligt 
CeteTherms dimensioneringsguide för ackumulatortankar med elpatron är volymen och effekten 
tillräcklig för tappvarmvattenbehov för 34 lägenheter. Även om detta alternativ troligen är aningen 
överdimensionerat kan investeringskostnad uppskattas härifrån och skillnaden blir troligen inte så 
stor för ett lite mindre system. 
 
Ref FjV är en ordinär fjärrvärmeundercentral med central genomströmmande tappvarmvatten-
beredning, det vill säga utan tappvarmvattenlagring. Effekten behöver enligt BV2 
dimensioneringsverktyg (baserat på fjärrvärmeföreningens parametrar) då vara 50 W/m2 vilket 
motsvarar 120 kW vid 2430 m2.  
 
Referensalternativen Ref El och Ref FjV är utrustade med varmvattencirkulation för att undvika 
legionella och för att varmvattnet snabbt ska komma till tappställena. Därmed behöver båda 
alternativen täcka tappvarmvattenbehovet och VVC-förluster, vilket enligt Tabell 11 är 72,9 
respektive 19,7 MWh/år. Värmeförluster från varmvattenberedartanken i Ref El ger också upphov 
till förluster som inte alltid innebär insparningar av el för luftuppvärmning. Tankförlusterna per år 
beräknas till 3,54 MWh/år. Elpatronerna behöver alltså mata in energi för att täcka tankförlusterna. 
Samtidigt är tankförlusterna under uppvärmningssäsongen användbara i och med den omgivande 
luften annars skulle ha värmts med el av värmebatterier i ventilationen. Uppvärmningssäsongen, 
det vill säga den tid då tankförlusterna ger upphov till minskat uppvärmningsbehov, antas vara en 
fjärdedel av året. Det minskade uppvärmningsbehovet dras av från tappvarmvattenenergin för att 
förenkla jämförelser och redovisning, även om det egentligen skulle ha dragits av från 
luftuppvärmningens energibehov. Därmed adderas bara 3,54 MWh/år * 0,75 = 2,65 MWh/år till det 
årliga energibehovet för Ref El. Ref FjV har ingen lagringsvolym och därför räknas bara VVC-
förlusterna med. Den totala mängden köpt energi för tappvarmvatten blir för Ref El 95,3 MWh/år 
medan Ref FjV har 92,6 MWh/år. Se Tabell 16. 

Tabell 16 Energibehov för referensalternativen.  

Enhet MWh/år Ref El Ref FjV 
Tappvarmvattenanvändning 72,9 72,9
VVC-förluster 19,7 19,7
Ökad elenergianvändning 3,5
Nyttiga värmeförluster (neg. energibehov) -0,9
 
Behov av köpt el 95,3
Behov av köpt fjärrvärme  92,6
 
Rörledningar och kulvertar håller sannolikt längre än fjärrvärmeanläggningen och 
varmvattenberedare men för att förenkla antas en genomsnittlig livslängd på 20 år för 
referensalternativen och restvärden beaktas ej. En längre livslängd beaktas för alla alternativ i 
känslighetsanalys i kapitel 5.3.  
 
Investeringskostnader samt drift och underhållskostnader för de två referensalternativen visas i 
Tabell 17. Fjärrvärmeanslutningen baseras på uppgifter från Fortums säljare i Stockholm. 
7000 kr/m är deras uppskattning för grävning och installation av ny fjärrvärmekulvert. Eftersom 

 - 49 - 



lamellhuset inte är beläget vid något speciellt ställe antas fjärrvärmekulvertens längd vara 20 meter, 
vilket kan vara rimligt om befintliga kulvertar existerar i närliggande gata. Kostnaden för 
anslutning kan skilja stort beroende på avståndet till befintlig kulvert. Övriga investeringskostnader 
kommer från Böhme (2007). 

Tabell 17 Investeringskostnader för referensalternativen exklusive moms. Förkortningar förklaras i texten. 

 Arbets-, material- och entreprenörs-
kostnader inkl omkostnadspålägg 

Källa 

Ref El  
Varmvattenberedare 
2000l, 30 kW 

113 089 kr 

VVC+VV ledn 150 m 183 556 kr 
VVCpump 11 138 kr 
Totalt 307 783 kr 
  
Ref FjV  
Växlarenhet FjV 125 kW 75 980 kr 
Primärsida 61 938 kr 
VV-, VVCledn 150 m 183 556 kr 
VVCpump 11 138 kr 

B
öh

m
e 

(2
00

7)
 

Totalt exkl. FjV-anslutning 332 612 kr  
   
FjV-anslutning 140 000 kr 
FjV-ansl. baserad på 20 m á 7000 kr/m för grävning och kulvert

Fortums 
säljare 

 
Totala investeringskostnaden för Ref El är 308 000 kr medan den för Ref FjV är 473 000 kr 
inklusive fjärrvärmeanslutning. Varmvatten(VV)- och varmvattencirkulations(VVC)-ledningar 
utgör en stor del av kostnaden, i båda alternativen uppgår de till cirka 183 000 kr. 
 
Den årliga drift- och underhållskostnaden (DoU) exklusive energikostnad uppskattas till 1 % av 
investeringen för respektive system. Detta antas täcka tillsyn och kontinuerligt underhåll. 
Underhållet för Ref El blir följaktligen mindre vilket sammanfaller med att det är färre delar som 
behöver kontrolleras och som kan gå sönder. Investeringen DoU-kostnaden räknas fram ifrån är 
totala investeringen exklusive fjärrvärmeanslutning.  
 
Driftkostnaden i energi baseras på energianvändningen för tappvarmvatten, tank- och VVC-
förluster. Energipriser från Tabell 15 används för beräkning av årskostnader för energi. Effekten 
hos elpatroner i Ref El antas vara under 32 kW vilket kräver en säkring på 80 Ampere och medför 
en kostnad på 8 474 kr per år, enligt Tabell 14. För båda alternativen inkluderas energi till VVC-
pump i fastighetselen, vilken har räknats fram tidigare. De årliga kostnaderna för 
referensalternativen sammanställs i Tabell 18. 

Tabell 18 Årliga kostnader för Ref El och Ref FjV exklusive moms. 

Årliga kostnader kr/år Ref El Ref FjV 
Energi, el (El) 82 870 kr 0 kr
Fast elkostnad  8 474 kr 0 kr
Energi, fjärrvärme (FjV) 0 kr 48 152 kr
Drift och underhåll (DoU) 3 078 kr 3 326 kr
 
Utifrån Tabell 17, Tabell 18 och antaganden om reala energiprisökningar och real kalkylränta i 
kapitel 4.2 kan nu livscykelkostnaden för de två referenssystemen beräknas. Resultatet visas i 
Tabell 19.  
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Tabell 19 Livscykelkostnader för Ref El och Ref FjV exklusive moms. 

 Ref El Ref FjV 
Investeringskostnader 307 783 kr 472 612 kr
LCC-FjV 0 kr 741 477 kr
LCC-El inkl fast elkostnad 1 571 397 kr 0 kr
LCC-DoU 40 274 kr 43 523 kr
LCC-Total 1 919 455 kr 1 257 612 kr
 
Livscykelkostnaden för Ref FjV är lägre än för Ref El trots den högre investeringen. Skillnaden 
mellan fjärrvärme- och elpris har stor inverkan på resultatet. Livscykelkostnaden kan även jämföras 
ur tidsperspektiv genom att för varje år under kalkylperioden ackumulera investering med nuvärdet 
av de årliga kostnader vilket visas i Figur 9.  
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Figur 9 Tappvarmvattensystemens ackumulerad kostnad för Ref El och Ref FjV.  

Figur 9 visar investeringskostnaden vid år 0 och total LCC för kalkylperioden vid år 20. Ur figuren 
kan utläsas att Ref FjV är lönsammare än Ref El efter fyra år då ackumulerade kostnaden för Ref El 
blir högre än Ref FjV. Avgörande är skillnaden mellan el- och fjärrvärmepris och deras utveckling. 
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4.4 Solvärmealternativen 
Tre alternativ för solvärme beräknas och jämförs. Två av alternativen använder central varmvatten-
beredning som beräknas vid olika lutningsvinkel hos de termiska solfångarna, 14° (Solvärme C14) 
respektive 25° (Solvärme C25). Det tredje alternativet använder lägenhetsvisa ackumulatortankar 
som beräknas vid lutningsvinkeln 25° (Solvärme L25).  
 
Lutningsvinklar för de olika alternativen valdes dels utifrån resonemanget i kapitel 3.5 om 
taklutningar och dels utifrån Figur 10. Figuren visar månadsvis nyttiggjord solenergi för olika 
lutningar hos planglasade solfångarna. Aperturyta, ackumulatorvolym och övriga parametrar är 
oförändrade. Båda möjliga taklutningarna, 14° och 25°, har jämförts med optimal lutning 42° och 
fasadmonterad i 90° lutning, som referens har energibehovet för tappvarmvatten använts. 
Fasadalternativet visar sig vara betydligt sämre än de övriga under sommaren men ger lite högre 
tillskott under vinterhalvåret. På årsbasis ger 14° och 25° lutning på solfångarna 16 % respektive 29 
% mer än vid fasadmonterade solfångare. En fasadmonterad solfångare har dessutom större risk för 
skuggning från stolpar, träd och byggnader. För att åstadkomma mer kostnadseffektiva lösningar 
valdes därför fasadintegreringen bort.  
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Figur 10 Jämförelse av nyttiggjord solenergi för olika lutningsvinklar för solvärmesystem med 5 m3 värmelager 
och 100 m2 (ap.yta) plana solfångare. Vita staplar visar totalt tappvarmvattenbehov. Procenttalen anger andel 
av energibehovet per år som ersätts.  

Simuleringarna, som Figur 10 bygger på, är utförda med programvaran Winsun Villa Education, 
utvecklad av Bengt Perers, LTH. Det är ett användarvänligt gränssnitt av TRNSYS för att simulera 
solvärmesystem för villor. Systemkonfiguration är ett kombisystem som finns i förenklat format i 
Figur 3. Antalet varierbara parametrar är enligt instruktionen begränsat till de viktigaste. Alla 
simuleringarna i Winsun (både de till Figur 10 och kommande simuleringar) har skett med 
tidssteget 15 minuter för ett helt år. Timvärden summeras till månadsvärden som använts för 
tolkning av simuleringar.  
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De tre utvalda alternativen ska dimensioneras för lämplig solenergiproduktion. Täckningsgraden 
40 % används som mål (Andrén, 1999, sid. 59-61). Täckningsgraden beräknas för alla de tre 
solvärmealternativen som behovet av köpt energi för tappvarmvatten dividerat med 
referensalternativens tappvarmvattenbehov inklusive varmvattencirkulationsförluster men 
exklusive tankförluster, det vill säga 72,9 + 19,7 = 92,6 MWh/år, värden hämtade från Tabell 11. 
Den köpta mängden energi för solvärmealternativen får därmed vara 60 % av 92,6 MWh vilket är 
55,6 MWh.  
 
Valet av solfångare för alla solvärmealternativen begränsas i viss mån av taklutningen. Alla 
vakuumrörsolfångare av heatpipetyp kräver en lutningsvinkel på minst 30° för att upprätthålla god 
funktion (Sundquist, 2007) och beräknas därför inte då lutningen antas vara maximalt 25°. Inte 
heller direktgenomströmmande vakuumrörsolfångare används vid beräkningarna eftersom fokus 
inte ligger på att jämföra olika solfångare. Beräkningarna utförs på planglasade solfångare, av 
märket Sonnenkrafts SK 500 N, eftersom testresultat och pris finns lätt tillgängligt och det finns 
många liknande produkter på marknaden. 
 
De tre alternativen beräknas i två kapitel, ett för de centrala alternativen och ett för de lägenhetsvisa 
alternativen eftersom komponenterna och beräkningarna till viss del skiljer sig åt.  

4.4.1 Systemlösning centralt solvärmesystem, C25 & C14 
De centrala alternativen, C14 och C25, består av en eller flera ackumulatortankar som med hjälp av 
elpatroner och termiska solfångare (med lutningsvinkel 14° respektive 25°) värmer tappvarmvattnet 
som distribueras i huset med varmvattencirkulation. Det är ett förhållandevis vanligt system och 
valdes därför som alternativ. Produkter från Exoheat och Sonnenkraft valdes, med anledning av fritt 
tillgängliga prisuppgifter. Ett förenklat systemschema för det centrala solvärmesystemet visas i 
Figur 11.  

 
Figur 11 Förenklat systemschema för centralt solvärmesystem. (Exoheat, 2007) 

Solvärmesystemet består av solfångare, två värmeväxlare, styrsystem och en ackumulatortank. Med 
hjälp av laddningsmodulen avgörs vart solvärmen ska föras in i tanken, varmt tillförs högt upp och 
ljummet i nederdelen. Både solkretsen och ackumulatortanken består av slutna system vilket 
medför att korrosionsproblem undviks i högre grad än om genomströmmande vatten finns i någon 
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del. Det kan ge en längre livslängd hos systemet. Solvärmesystemet är även legionellasäkert i och 
med att tappvarmvattnet inte står stilla i tanken utan bereds i tappvarmvattenautomaten. Varm-
vattnet distribueras med hjälp av varmvattencirkulationen liksom i referensalternativen. Varm-
vattencirkulationsledningar är inte legionellasäkra men bör vara det om tillräckligt hög temperatur 
hålls i VVC-ledningarna och vattnet inte står stilla någonstans.  
 
I systemschemat i Figur 11 kommer anslutningarna till utgående och ingående värme uteslutas 
eftersom ingen vattenburen värme finns. Mellan de två pilarna ”ingående till tank” skulle till 
exempel en biobränsleeldad panna alternativt en liten fjärrvärmeväxlare kunna anslutas. 
Fjärrvärmen utreds i kapitel 4.6 medan detta kapitel behandlar el som spetsvärme, antingen i form 
av en genomströmningsberedare eller en elpatron. Biobränslen och värmepumpar utesluts för att 
begränsa omfattningen av arbetet.  
 
Teknikrummet för tappvarmvattensystemet antas vara beläget på vindsvåningen för att inte 
solkretsen ska behöva dras till bottenvåning. Kostnader för iordningställande av passande sådant 
rum beaktas inte, som nämnts tidigare. Om biobränslepanna eller fjärrvärme skulle användas blir 
lösningen troligast enklast och billigast om teknikrummet för tappvarmvattensystemet ligger på 
botten- eller källarplan. Anledning till detta är bland annat att biobränslet enkelt ska kunna 
transporteras till pannan respektive att fjärrvärmens primärledning är väldigt dyr att bygga upp i 
höjdled i ett hus enligt Böhme (2007). Innovativa lösningar kan troligen kringgå dilemmana.  

4.4.2 Systemlösning lägenhetsvisa solvärmesystem, L25 
För att undvika att köpt energi avges som VVC-förluster beräknas även ett system som undviker 
detta. Det lägenhetsvisa alternativet, L25, består av lägenhetsvisa varmvattenberedare med 
elspetsvärme och inbyggd värmeväxlare för solvärme. Solfångarna är, liksom för Solvärme C25, 
monterade i 25° lutning mot söder. Systemlösningen som används är utvecklad av Exoheat och en 
skiss av den visas i Figur 12. 

 
Figur 12 Lägenhetsvis solvärmesystem skissat utifrån förlaga från Sundquist (2007).  
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Solkretsen är i denna systemlösning utökad till att omfatta stamledningar som går genom varje 
lägenhet och ansluter till de lägenhetsvisa varmvattenberedarna. Vätskan i solkretsens 
huvudledning, tjockare linje i Figur 12, cirkulerar med hjälp av solkretspumpen då solvärme finns 
tillgänglig. Ett expansionskärl är anslutet till huvudledningen för att ta upp volymförändringar. Då 
de lägenhetsvisa varmvattenberedarna inte är fulladdade och temperaturen i solkretsen är högre än i 
nedre delen av varmvattenberedarna pumpas delflöden från solkretsen in. I varmvattenberedarnas 
övre del hålls hela tiden en tillräckligt varm temperatur med hjälp av elpatron. Varmvatten-
eredaren som används heter Exoheat HW300T och visas i Figur 13. b  

Vätskan i solvärmekretsen och distributionssystemet cirkulerar enbart när 
solvärme finns tillgänglig medan all cirkulation i övrigt står still. Det medför 
att värmeförluster från distributionssystemet blir mindre. Värmen som avges i 
distributionssystemet härstammar från solenergi och inte köpt energi. 
Sammantaget blir behovet av köpt energi mindre relativt ett centralt 
spetsvärmt system. Värmeförlusterna från de lägenhetsvisa varmvatten-
beredarna kan under vinterhalvåret ge upphov till ökad komfort i lägenheterna 
och eventuellt minskade uppvärmningskostnader i övrigt. Det ökade 
värmetillskottet under sommaren från lägenhetsvisa varmvattenberedare kan 
vara en osäker innemiljöfaktor. För att förebygga eventuella problem är det 
bra att ha vädringsmöjlighet i badrummen.  
 
Om lägenhetsvis mätning av varm- och kallvatten önskas har de lägenhetsvisa 
varmvattenberedare en fördel då enbart en mätare för inkommande kallvatten 
behöver installeras. Solvärmen förutsätts då komma alla hushållen tillgodo 
och eventuellt kan en separat solvärmeavgift tas ut. Spetsvärmen får hushållen 
själva betala för eftersom varmvattenberedaren är inkopplad på 
hushållsströmmen. 

Figur 13 HW300T varmvattenberedare med inbyggd solvärmeväxlare, expansionskärl 
och styrutrustning. (Exoheat, 2007) 

4.4.3 Energiberäkningar  
I kapitlet utförs energiberäkningar för att ta fram rimliga solfångarytor och ackumulatortank-
volymer samt uppskattningar av förlusterna. För att uppskatta storleken hos solfångare och 
ackumulatortank utförs först beräkningar för hand. Därefter utförs simuleringar i Winsun Villa 
Education, vilket egentligen är anpassat för ett solvärmesystem i villastorlek. För att göra 
noggrannare beräkningar skulle en brukarprofil för tappvarmvatten behöva uppskattas.  
 

4.4.3.1 Solfångaryta 
För att beräkna solvärmeutbytet används data för solfångaren SK 500 N. Det är en planglasad 
solfångare som vid 50°C medeltemperatur genom solfångaren ger 418 kWh/år,m2(aperturarea) 
enligt SP:s förteckning över godkända solfångare (SP, 2007). Aperturytan är 2,211 m2 och 
yttermåtten ger ytan 2,57 m2. SP:s värde är beräknat vid 45° vinkel mot söder med solinstrålningen 
1062 kWh/år,m2. För att uppskatta motsvarande värde vid 14° respektive 25° räknas solinstrålning 
om med hjälp av PVSYST som har en lättillgänglig programfunktion för att se solinstrålningen för 
olika instrålningsvinklar. Eftersom inte samma klimatdata finns tillgängliga i PVSYST som i 
Winsun görs procentuella avdrag för solinstrålning vid 14° respektive 25° i förhållande till 45° 
solinstrålning, se Tabell 20. Omvandlingen av årsutbyte vid 45° från SP utförs med hjälp av de 
procentuella avdragen som räknats fram. Beräkningarna kan eventuellt vara behäftade med ett litet 
fel på grund av att mer solljus reflekteras vid stor vinkel mellan solfångarens normal och 
solinstrålningen.  
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Tabell 20 Omräkning av årsutbyte för solfångare SK 500 N till vinkel 25° respektive 14° baserat på SP:s värde. 

Lutningsvinkel, södervänd 45° 25° 14° 
Solinstrålning PVSYST, kWh/år,m2 1175 1150 1094 
Procent av solinstrålning vid 45° 100 % 97,9 % 93,1 % 
Årsutbyte, omräkning av SP:s värde, kWh/år,m2 (ap.yta) 418 409 389 
 
Tanken är att dimensionera solvärmeanläggningen för att täcka 40 % av referensalternativens 
tappvarmvattenanvändning inklusive VVC-förluster. Som nämndes i början av kapitel 4.4 innebär 
det att köpt energi till tappvarmvatten ska vara 55,6 MWh/år. För C14 och C25 innebär det att 
solvärmen ska ersätta 92,6 -55,6 = 37 MWh/år köpt energi. Alternativet Solvärme L25 har inte 
VVC-förluster av köpt energi vilket nämnts tidigare. Därmed har L25 en fördel mot de andra 
alternativen. Tappvarmvattenbehovet exklusive VVC-förluster är 72,9 MWh/år. Mängden solvärme 
som behövs blir mindre än för de övriga alternativen eftersom det fortfarande är samma nivå, 
55,6 MWh/år köpt energi till tappvarmvattenenergi, som ska uppnås. Det innebär att solvärmen i 
L25-alternativet behöver ersätta 72,9 – 55,6 = 17,3 MWh köpt energi. Alla solvärmeanläggningarna 
kompenseras därutöver med mer solfångare för att täcka tankförluster. 
 
Robert Sundquist på Exoheat har bistått med beräkningshjälp och uppskattningar för följande 
beräkningar. Parallella beräkningar för C14, C25 och lägenhetsvisa alternativet L25 utförs nedan. 
För L25 räknas 15 % av SP:s uträknade utbyte bort i laddningsförluster. Detta kommer sig främst 
av värmeförluster i solkretsen och stammar innan de lägenhetsvisa varmvattenberedarna. Som 
motsvarande för C14 och C25 används 5 % värmeförluster innan ackumulatortanken. I Formel 4 
beräknas uppskattad aperturyta solfångare för de tre solvärmefallen utifrån redovisade 
energiutbyten per år, se Tabell 20. 

Formel 4: Beräkning av aperturyta solfångare för 40 % täckningsgrad, hänsyn ej tagen till tankförluster. 

C25 : 46 300 kWh / ( 409 kWh/år,m2 (ap.yta) ⋅ (100% - 5%) )  = 95 m2 (ap.yta) 
C14 : 37 000 kWh / ( 389 kWh/år,m2 (ap.yta) ⋅ (100% - 5%) )  = 100 m2 (ap.yta) 
L25 : 17 300 kWh / ( 409 kWh/år,m2 (ap.yta) ⋅ (100% - 15%) )  = 50 m2 (ap.yta) 
 
Solvärmesystemet medför även förluster i ackumulatortankar och varmvattenberedare. För att 
kompensera för tankförlusterna behöver solvärmen producera ytterligare värme vid en högre 
ingående temperatur än normalt. Sundquist räknar med att energiutbytet sjunker med 15 % vid 
förlusttäckning med planglasade solfångare (jämför med 5 % för vakuumrörsolfångare). För att se 
hur stort förlusttäckningsbehovet är används tankförluster på i snitt 1500 W för C14 och C25. För 
L25 och de trettiotre HW300T-enheterna är värmeförlusterna från den övre, ständigt varma 
tredjedelen uppskattade till 300 kWh/år per enhet. Varmvattenberedarens förluster för de nedre två 
tredjedelarna är uppskattade till 150 kWh/år per varmvattenberedare. Tankförlusterna per år 
beräknas i Formel 5. 

Formel 5: Beräkning av tankförluster. 

C14,C25: 1,5 kW ⋅ 8760 h/år   ≈ 13 000 kWh 
L25:  33 st vvb ⋅ (0,30 + 0,15 MWh) ≈ 15 000 kWh 
 
Liksom för Ref El antas tankförlusterna för solvärmealternativen ge upphov till minskat 
uppvärmningsbehov under uppvärmningssäsongen. Även här antas att en fjärdedel av 
värmeförlusterna under året kommer till nytta, resultatet i minskat uppvärmningsbehov visas i 
Tabell 21. De minskade uppvärmningsbehoven kommer att subtraheras från behovet av köpt 
elenergi.  
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Tabell 21 Minskning av köpt energi för luftuppvärmning på grund tankförluster. 

 Solvärme C25 Solvärme C14 Solvärme L25 
Totala värmeförluster från tank(-ar) (MWh/år) 13,1 13,1 14,9 
Uppvärmningssäsong (%) 25% 25% 25% 
Minskning av luftuppvärmning (MWh/år) 3,3 3,3 3,7 
 
Den praktiska skillnaden mellan de centrala alternativen och Solvärme L25 är att det senare 
minskar hyresgästernas elräkning då värmeförlusterna sker till lägenheterna, medan de centrala 
påverkar elräkningen för uppvärmningen av teknikrummet. Den senare elräkningen är det troligen 
fastighetsägaren/förvaltaren som betalar. Kostnaderna slår i och för sig tillbaka på hyresgästerna 
och därför detaljgranskas inte uppdelningen av vem som betalar. Den sammanlagda 
energianvändningen för hela huset används för att förenkla beräkningar och redovisning.  
 
De extra förluster som uppkommer på grund av lagringstankarna i solvärmesystemet kompenseras 
med hjälp av extra solfångare. För beräkning av denna solfångararea reduceras SP-värdet från 
Tabell 20 med laddningsförlusterna, 5 % respektive 15 %. Därtill reduceras 15 % på grund av den 
lägre verkningsgrad som fås vid uppvärmning till högre temperaturer. Den extra solfångarytan 
beräknas i Formel 6. 

Formel 6: Beräkning av aperturyta solfångare för att täcka tankförluster 

C25: 13 000 kWh / ( 409 kWh/år,m2 (ap.yta) ⋅ (100% - 5%) ⋅ (100% - 15%)) ≈ 39 m2 (ap.yta) 
C14: 13 000 kWh / ( 389 kWh/år,m2 (ap.yta) ⋅ (100% - 5%) ⋅ (100% - 15%)) ≈ 41 m2 (ap.yta) 
L25: 15 000 kWh / ( 409 kWh/år,m2 (ap.yta) ⋅ (100% - 15%) ⋅ (100% - 15%)) ≈ 51 m2 (ap.yta) 
 
Adderas solfångarytorna från Formel 4 och Formel 6 erhålls den totala solfångaraperturytan. 
Summeringen sker i Formel 7. 

Formel 7: Summering av nödvändig aperturyta för solfångare. 

C25 :  95 + 39 m2 (ap.yta) = 134 m2 (ap.yta) 
C14 :  100 + 41 m2 (ap.yta) = 141 m2 (ap.yta) 
L25 : 50 + 51 m2 (ap.yta) = 101 m2 (ap.yta) 

4.4.3.2 Ackumulatorvolym och Winsun-beräkningar 
För de centrala alternativen återstår ackumulatortanksdimensionering. Till detta används tumregeln 
från kapitel 2.3.4: per varje kvadratmeter solfångare bör finnas 50 – 70 liter ackumulatorvolym. Det 
innebär en ackumulatorvolym på runt 8 m3 för C14 och C25. Tumregeln används bara i första hand 
för att ge rimliga indata till Winsun.  
 
I Winsun anpassas först tappvarmvattenanvändningen för att motsvara behovet inklusive VVC-
förluster, ca 92,6 MWh. Det utförs för det givna solvärmesystemet i Winsun fast utan 
solfångararea. Ackumulatortanken antas tillsvidare vara 8 m3. Systemet som Winsun simulerar 
beskrivs på Figur 3, sida 17. Vid testsimuleringar visade det sig att tappvarmvattenbehovet 
varierade kraftigt med vilken eleffekt som användes. Vid personlig kontakt med Bengt Perers, som 
utvecklat Winsun Villa Education, framgick att tappvarmvattenanvändningens fördelning över 
dygnet är anpassad för en villa. Fördelning överrensstämmer därför inte med ett flerbostadshus vars 
tappvarmvattenanvändning troligen är mer utspridd över dygnet. I detta fall medförde det att 
temperaturkraven på tappvarmvattnet inte kunde uppfyllas med för låg effekt på elpatronen. Därför 
har eleffekten för simuleringar i Winsun valts högre än brukligt för ett flerbostadshus. Eleffekten 
för kommande kostnadsberäkningar antas dock vara max 30 kW, lika som för Ref El.  
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Aperturytorna från Formel 7 matas in i Winsun för att beräkna hur mycket köpt energi som kan 
ersättas med solvärme. 141 m2 aperturyta solfångare med 14° lutning och 8 m3 ackumulatortank 
gav i Winsun den köpta mängden energi 61,4 MWh. Resultatet är rätt långt ifrån de 55,5 MWh 
köpt energi för tappvarmvatten som var eftersträvade. Möjligheterna att nå bättre resultat undersöks 
genom att variera solfångarytan och ackumulatorvolymen. Liknande studier utförs för vinkeln 25°. 
Indata för det första beräkningsfallet återges i Bilaga 4. Winsun indata, övriga beräkningsfall som 
redovisas har endast annan ackumulatorvolym, solfångararea eller lutning. Resultatet av ett antal 
olika simuleringar redovisas i Tabell 22. Osäkerheten för både handberäkningarna och Winsun-
simuleringarna är stor. Orsaken till detta är främst att handberäkningarna använder väldigt grova 
uppskattningar av förluster och att Winsun Villa Education egentligen är utvecklat för 
solvärmesystem för småhus. Troligen spelar fördelningen av tappvarmvattenanvändningen under 
dagen en viss roll för hur solenergin kan utnyttjas. Resultaten bör därför helst tolkas relativt, men i 
brist på andra beräkningsmetoder får resultaten i Tabell 22 utgöra en grund för kostnadsupp-
skattning av solvärmesystemen.  

Tabell 22 Simuleringar av solvärme i Winsun. Köpt energi vid variation av solfångaryta och 
ackumulatortankvolym. Totala mängden köpt energi utan solfångare är 93 MWh. Tomma celler innebär att 
fallet inte simulerats. 55,6 MWh/år motsvarar 40 % täckningsgrad. 

Köpt energi, MWh/år  Ackumulatortankvolym, m3

Lutning Solf. Apertur m2  15 10 8 6 
       

14 141    61  
14 166   58 59 61 
14 200  55 56 57  
14 250  52 53   

       
25 134    58  
25 166    55  
25 200   48   
25 250  47    

 
I Tabell 22 visas även att 50 % täckningsgrad kräver en oerhört stor anläggning. Vid 25° lutning, 
solfångaraperturarea på 250 m2 och 15 m3 ackumulatortank kommer den köpta mängden energi ner 
till 46,7 MWh vilket utgör 50 % täckninggrad av 93 MWh. Lösningen är troligen inte 
kostnadseffektiv då stora investeringar krävs utan att proportionerlig mängd solenergi kan utnyttjas. 
 
För att ha system att jobba vidare med för livscykelkostnadsberäkningar väljs utifrån Tabell 22 
systemens storlek för att uppnå maximal köpt energi om 55,5 MWh, motsvarande 40 % 
täckningsgrad. För alternativet med lägenhetsvisa varmvattenberedare, Solvärme L25, finns inte 
möjlighet att kontrollera handberäkningarna med hjälp av Winsun Villa Education och därför 
förblir de okontrollerade. Alternativet kvarstår ändå för jämförelse eftersom det är en intressant 
systemlösning. Storleken för systemen blir: 
 
C25: Ackumulatorvolym 8 m3 och 166 m2 aperturarea solfångare 
C14: Ackumulatorvolym 10 m3 och 200 m2 aperturarea solfångare 
L25: Lägenhetsvisa vvb 33 st á 300 liter och 100 m2 aperturarea solfångare 
 
För de två utvalda systemen som simulerades i Winsun visas minskningen av köpt energi per 
månad i Figur 14. Alternativet Solvärme C14 ger upphov till mindre köpt energi under 
sommarmånaderna än Solvärme C25, medan det är tvärtom under vinterhalvåret. Skillnaden som 
föreligger beror främst på solfångarnas vinkel. I resultatet från Winsun utläses även tankförlusterna 
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vilka är 9 respektive 7,7 MWh per år för 10 m3 respektive 8 m3 ackumulatortank med U-värde 
1,0 W/m2,K vilket antogs som indata.  
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Figur 14 Minskning av köpt energi till tappvarmvatten per månad tack vare solvärme. Baserat på Winsun-
simuleringar och ett tappvarmvattenbehov på 92,6 MWh jämnt fördelat över året. Täckningsgrad i procent 
visas i parenteserna.  

En sammanställning av köpt energi till tappvarmvatten, minskning av köpt energi tack vare 
solvärme samt totalt elbehov för tappvarmvattensystemet visas i Tabell 23.  

Tabell 23 Behov av köpt energi för tappvarmvatten för solvärmealternativ. Tappvarmvattenbehovet täckt till 
cirka 40 % av solvärme för samtliga alternativ. Solvärmetillskott från Winsun-simuleringar för centrala 
alternativen och för L25 från andra stycket i kapitel 4.4.3.1. Luftuppvärmningen minskas med 25 % av 
tankförluster och ökad elenergianvändning. 

Enhet MWh/år C25 C14 L25
Tappvarmvattenanvändning 72,9 72,9 72,9
VVC-förluster 19,7 19,7   
Ökad elenergianvändning, se Tabell 24 2,7 2,7 2,0
Solvärmetillskott -37,8 -36,6 -17,3
Minskning av luftuppvärmning -4,0 -4,0 -4,2
 
Behov av köpt el 53,6 54,8 53,4

 
I Tabell 23 redovisas även ökad mängd köpt el till pumpar. Det är grova uppskattningar som 
bygger på effekter för de olika pumparna och drifttider uppskattade utifrån Winsun-resultat, se 
Tabell 24. VVC-pumpens energianvändning på 0,5 MWh per år är medräknad i byggnadens 
fastighetselbehov. Energin till den centrala solkretspumpen i L25-alternativet antas vara i samma 
storleksordning och beräknas därför inte separat. Av pumparnas värmealstrande antas en fjärdedel 
ge upphov till minskad energianvändning i form av minskad uppvärmning från andra källor.  
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Tabell 24 Beräkning av extra elbehov på grund av fler pumpar för solvärmealternativen. 

 Båda centrala alternativen L25 
 Pump mellan ack 

och tvv-automat 
Laddpump och 
solkretspump 

Lägenhetsvisa pumpar 
33 st á 35 W 

Effekt (kW) 0,29 0,6 1,2 
Drifttid (h/år) 6000 1700 1700 
Energi (MWh) 1,7 1,0 2,0 

4.4.4 Investeringskostnader och utrymmeskrav 
Investeringskostnader, årliga energikostnader och drift- och underhållskostnader kommer att 
beaktas för de tre utvalda solvärmesystemen. Kostnad för iordningställande av teknikrum för 
ackumulatortankar beaktas inte som fastslagits tidigare. Tekniska livslängden för de större 
komponenterna antas vara 20 år, och de mindre komponenternas service antas ingå i underhållet.  
 
Investeringskostnaden för de termiska solfångarna beräknas utifrån antalet som behövs för att 
uppnå de framräknade areorna. Den modell som används heter SK500. Aperturarean är 2,21 
m2/solfångarenhet medan byggarean är 2,57 m2/solfångarenhet. I prislistan anges priset 279 000 kr 
för 100 m2 SK 500 N, totalt 40 st (Exoheat, 2007, sid. 10). Priset för fler solfångarenheter utöver 40 
stycken antas vara proportionellt, alltså 6 975 kr per styck. Investeringskostnaderna tillsammans 
med areor och antal solfångare visas i Tabell 25. Totala byggarean är beräknad utifrån solfångarnas 
yttermått med 25 % pålagt för distanser med mera mellan solfångarna (Sundquist, 2007).  

Tabell 25 Apertur- och byggareor, antal solfångare och investeringskostnad för dessa.  

 Aperturarea (m2) Total byggarea (m2) Antal SK500 (st) Kostnad (kr) 
C25 166 241 75 523 677 kr 
C14 200 291 90 630 936 kr 
L25 100 145 45 315 468 kr 

4.4.4.1 Investeringskostnader och utrymmeskrav Solvärme C14 och C25 
Priser för ackumulatortankar inklusive laddningsmodul, expansionskärl, glykol och 
tappvarmvattenautomat för system med uppåt 10 m3 ackumulatortank anges i prislistan för 
Sonnenkraft (2007, sid. 10-11). Linjärt pris antas mellan storleken 5 m3 och 10 m3 för att kunna få 
fram ett pris för 8 m3 som Solvärme C25 behöver. Kostnader för dessa redovisas i Tabell 26, extern 
värmekälla är inte inkluderat.  

Tabell 26 Kostnader för ackumulatortankar inklusive laddningsmodul, tappvarmvattenautomat, expansionskärl 
och glykol. . (Sonnenkraft, 2007) 

Kostnad (kr) 
5 m3 med tillbehör för 100 m2 solfångare 219 450 kr 
10 m3 med tillbehör för 150 m2 solfångare 273 600 kr 
Linjär interpolation för 8 m3 med tillbehör 251 940 kr 
 
Arbetstiden för montage av cirka 100 m2 solfångare på lutat tak och installation av ett 
solvärmesystem med två 3 m3 är ungefär 100 mantimmar enligt Robert Sundquist (2007) på 
ExoHeat. 500 kr/timme är en rimlig kostnad för arbetstiden inkluderat bilresor, traktamente, sociala 
avgifter och en del rör och andra material. Det innebär en total arbetskostnad på 50 000 kr. 
(Sundquist, 2007) För att anpassa arbetskostnaden för de lite större systemen C14 och C25 räknas 
arbetskostnaden för solvärmesystemen upp med 100 % respektive 66 %.  
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Ackumulatortankar antas bli förlagda på vinden där det bör kunna friställas utrymme, speciellt vid 
takvinkeln 25°. Det är troligen nödvändigt att använda ackumulatortankar som är mindre än 5 m3 
styck eftersom takhöjden kan begränsa. En fördel med ackumulatortankar på vinden är att 
värmeförluster från och kostnader för långa ledningar mellan bottenplan och solfångarna undviks. 
Istället behövs en extra kallvattenledning till vinden installeras.  
 
Investeringskostnad för kallvattenledning till vind, varmvattendistribution och elpatroner hämtas 
från kostnadsberäkningar baserade på databas över grossistpriser (uppdaterade 2006-09-05) 
(Böhme, 2007). Varmvattendistributionen antas ha lika utseende och kostnad som referenssystemen 
varmvattendistribution.  
 
Effekten för elpatronerna antas vara lika stor som i Ref El. Resonemanget bakom är att enbart en 
mindre del av de stora solvärmeackumulatortankarna har hög temperatur året om, uppskattningsvis 
2 m3 som för varmvattenberedaren i Ref El, och den volymen ska med elpatronerna kunna 
tillgodose tappvarmvattenbehovet. Kostnader för elpatroner är 4500 kr för 9 kW. Vid flera patroner 
med olika effekt krävs även styrning för stegautomatik och kontaktordon för omkring 5000 kr. För 
30 kW elpatroner med styrning används därmed 25 000 kr inklusive arbetskostnader. 
Investeringskostnaderna för de centrala solvärmesystemen sammanfattas i Tabell 27.  

Tabell 27 Investeringskostnader för centrala solvärmesystemen. Arbetskostnader inkluderade för alla poster 
utom solfångare och ack.tank där den redovisas separat. 

  Solvärme C25 Solvärme C14 
Kallvattenledning 15 m 14 866 kr 14 866 kr
VVC+VV ledn 150 m 183 556 kr 183 556 kr
VVCpump 11 138 kr 11 138 kr
Solfångare 523 677 kr 630 936 kr
Ackumulatortank m tillbehör 251 940 kr 273 600 kr
Elpatroner 30 kW med styrning 25 000 kr 25 000 kr
Arbetskostnad solvärme 83 000 kr 100 000 kr
 
Totalt 1 093 177 kr 1 239 096 kr
 
Ackumulatortankarna och övrig utrustning kräver utrymme. En rumshöjd på cirka 3 meter för 5 m3 
tanken och cirka 2,6 meter för 2 och 3 m3 tankar är nödvändig. Sundquist (2007) förordar 3 m3- 
framför 5 m3-tanken då den mindre är billigare per volymenhet. Den reella ytan i rektangulära mått 
som utrustningen tar i anspråk är 3,6 m2 för 5 m3-tanken (1,9 m diameter), 2,25 m2 för 3 m3-tanken 
(1,5 m diameter) och ungefär 2 m2 för tappvarmvattenautomat, laddningsmodul och expansionskärl 
tillsammans. För tre 3 m3 ackumulatortankar med övrig utrustning är ytan det står något på ungefär 
9 m3. Därtill krävs utrymme för tillsyn och service kring delarna, vilket leder till att den verkliga 
ytan som behövs kan vara betydligt större. De vikter som uppkommer bör beaktas. Vatten väger 
1000 kg per m3 och belastningarna kan bli rätt stora med höga ackumulatortankar samlade på ett 
litet område.  

4.4.4.2 Investeringskostnader och utrymmeskrav Solvärme L25 
Alternativet Solvärme L25 bygger på 33 st lägenhetsvisa varmvattenberedare med beteckning 
HW300T. Kostnaden för varmvattenberedarna är 23 608 kr/st inkl. moms (Exoheat, 2007b). 
Kostnaden för den utökade solkretsen med stamledningar antas vara lika som för de centrala 
solvärmesystemens varmvattendistribution exklusive VVC-pump. Ett centralt drivpaket och 
expansionskärl behövs istället och kostnaden för dem uppskattades till 50 000 kr av Sundquist 
(2007). Solfångarnas kostnad uppskattades i Tabell 25. Arbetskostnaden för installation av 
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solfångare och solvärmesystemet antas vara 50 000 kr likt systemet med ackumulatortankar med 
liknande solfångaryta som nämndes tidigare.  

Tabell 28 Investeringskostnader för Solvärme L25. Arbetskostnader inkluderade för alla poster utom 
solfångare, drivpaket och VVB där den redovisas separat. 

Solvärme L25 Investeringskostnad
VVC+VV ledn 150 m 183 556 kr
Solfångare 315 468 kr
Drivpaket och expansionskärl 50 000 kr
33 st HW300T á 18 000 kr 594 000 kr
Arbetskostnad solvärme 50 000 kr
 
Totalt 1 193 024 kr
 
Utrymmesbehovet centralt minskas drastiskt i alternativet relativt de centrala systemen med 
ackumulatortank. Istället tas yta i lägenheterna i anspråk, i och med det två meter höga och 60 x 60 
cm skåpet som HW300T utgör. Golvytan på vinden för drivpaket och expansionskärl uppskattas till 
cirka 2 m2, medan höjden inte behöver vara mer än cirka 1,5 meter för att utrustningen ska få plats. 
En högre takhöjd är troligen önskvärd för att utrustningen ska vara tillgängligare för underhåll. 

4.4.5 Årliga kostnader 
Den årliga drift- och underhålls (DoU)- kostnaden för solvärmesystem är enligt Andrén (2007) 
1-3 % av investeringen. För uppskattning av DoU-kostnaden används 2 % av 
investeringskostnaden för solvärmesystem och solfångare exklusive VVC-ledningar och liknande. I 
DoU-kostnaden ingår inte ökade elkostnader på grund av solvärmesystemets pumpar. Drift- och 
underhållskostnaden blir omkring 20 000 kr per år för de olika alternativen. Det låter ganska 
mycket men effekterna av en minskning av DoU undersöks i känslighetsanalysen senare. DoU-
kostnaden för Solvärme L25 är troligen åtminstone i samma storleksordning eftersom det är fler 
komponenter i vilka fel kan uppstå.  
 
Årliga kostnader redovisas i Tabell 29 grundat på mängden köpt energi i Tabell 23. Fasta 
elkostnaden för centrala solvärmealternativen är som för Ref El eftersom det är samma eleffekt. För 
alternativet med varmvattenberedare i lägenheterna är effekten bara 2,2 kW. Därmed antas ingen 
extra fast kostnad eftersom varmvattenberedarna kan kopplas in på hushållens vanliga säkringar.  

Tabell 29 Solvärmealternativens årliga kostnader. 

Årliga kostnader kr/år Solvärme C25 Solvärme C14 Solvärme L25 
Energi till tappvarmvatten 50 043 kr 51 087 kr 46 818 kr 
Fast elkostnad  8 474 kr 8 474 kr 0 kr 
Drift och underhåll (DoU) 17 672 kr 20 591 kr 20 189 kr 

4.4.6 Solvärmebidrag 
Bidrag för bland annat solvärmeanläggningar i anslutning till flerbostadshus finns att ansöka om 
hos Länsstyrelsen, mer i kapitel 2.3.6. Hur stort bidraget skulle vara för de olika solvärme-
alternativen uppskattas härefter. Enligt kapitel 2.3.6 baseras bidraget på solfångarytan och den 
beräknade energiproduktion. Bidraget tar inte hänsyn till lutningen på anläggningen utan SP:s 
beräknade värden används direkt. SK500-solfångaren som använts vid alla beräkningarna ger 
418 kWh/m2(ap.yta),år. I Tabell 30 visas resultaten av beräkningar för solvärmebidraget.  
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Tabell 30 Solvärmebidrag. Solenergiomvandling ligger till grund för solvärmebidraget, baserat på 418 
kWh/m2(ap.yta),år och solfångarytorna från Tabell 25. Bidraget begränsas av 5000 kr/lägenhet och 25 % av 
investeringen inklusive moms.  

Solvärme C25 Solvärme C14 Solvärme L25 
Maximalt bidrag utifrån solenergiomvandling 173 470 kr 209 000 kr 104 500 kr 
Lägenhetsbegränsning: 5000kr/lgh 165 000 kr 165 000 kr 165 000 kr 
Investeringsbegränsning: 25 % av 
investering inkl moms 

280 776 kr 326 376 kr 315 459 kr 

Troligt bidrag 165 000 kr 165 000 kr 104 500 kr 
 
I de centrala solvärmealternativen, C25 och C14, begränsas bidraget av antalet lägenheter. Bidraget 
blir då 165 000 kr. För det lägenhetsvisa alternativet är solfångarytan mindre och bidraget 
begränsas inte utan blir det framräknade 104 500 kr.  

4.4.7 Livscykelkostnad solvärmealternativ 
Livscykelkostnaderna beräknas på samma sätt som för referensfallen och visas i Tabell 31. 
Solvärmesystemens livslängder är svåra att uppskatta, men utifrån att funktionsgarantier finns upp 
till 15 år för termiska solfångare antas den till 20 år. Restvärdet antas därmed vara noll efter 20 år.  

Tabell 31 Livscykelkostnader för solvärmesystem.  

 Solvärme C25 Solvärme C14 Solvärme L25 
Investering inkl bidrag 928 177 kr 1 074 096 kr 1 088 524 kr 
LCC-El inkl fast elkostnad 947 331 kr 965 291 kr 944 404 kr 
LCC-DoU 231 248 kr 269 436 kr 264 184 kr 
  
LCC-Total 2 106 756 kr 2 308 823 kr 2 297 112 kr 
 
Tabell 31 visar att livscykelkostnaden för det centrala solvärmesystemet med 25° lutning är lägre 
än för de övriga. Det beror främst på de mindre investeringskostnaderna för solfångare och 
ackumulatortankar. Solvärme L25 blir relativt dyrt trots betydligt mindre solfångaryta. Den största 
anledningen är de höga kostnaderna för varmvattenberedarna.  
 
Figur 15 beskriver hur totala livscykelkostnaden ackumuleras för de tre solvärmealternativen. Man 
kan utläsa att investeringskostnaden utgör den enda större ekonomiska skillnaden mellan 
solvärmealternativen, vilket beror på att systemen dimensionerades för lika stor täckningsgrad. 
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Figur 15 Ackumulerad kostnad för solvärmealternativen. Beräkningsperioden är 20 år och total 
livscykelkostnad uppnås vid dess slut. Obs! y-axeln börjar på 800 000 kr.  

Med samma täckningsgrad blir även de årliga kostnaderna ungefär lika för de tre alternativen vilket 
gör att de ackumulerade kostnaderna följs väl åt i Figur 15. Solvärme C14 och L25 utgår från 
liknande investeringskostnad men divergerar efter årens lopp, då L25 har något lägre årliga 
kostnader. 
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4.5 Solelalternativ 
För att göra en uppskattning av livscykelkostnad för solel jämförs tre alternativ med solceller. För 
att tillgodose hela lamellhusets elenergibehov med solel behövs stora areor täckta av solceller. Om 
bara el för värme, fastighetsel och hushållsel räknas med (tappvarmvattenbehovet borträknad då 
detta kan tillgodoses med andra energibärare än el) blir den nödvändiga solcellsarean för att täcka 
resterande elenergibehov, 117 MWh/år, över 1000 m2 under vissa antaganden gällande tekniken. 
Lutningen hos solcellsmodulerna avgör i hög grad hur stor yta som behövs, se Figur 16. 

1208

1113
1053

1019 1008 1019
1054

1117

1213

1357

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Lutning (°)

A
re

a 
(m

2 )

 
Figur 16 Area för 117 MWh/år elproduktion från solceller vilket täcker användningen av el för värme, 
fastighets- och hushållsel. Förutsättningarna återges senare i texten. Siffrorna bör helst tolkas relativt; 
verkningsgrad på solelsystemet spelar stor roll. Beräknat med PVSYST för Stockholm. 

4.5.1 Systemlösning och energiberäkningar 
De stora areor som visas i Figur 16 är inte möjliga att ha på lamellhuset, vilket framkommer vid 
jämförelse med kapitel 3.5. Därför väljs istället mindre solelsystem där leverans till elnätet inte ska 
behövas eftersom solelen används momentant inom huset. På det sättet har många solelsystem i 
Sverige dimensionerats på senare år. Det är en följd av den höga anslutningsavgiften till nätägaren 
som behöver betalas för att få leverera el till elnätet. Undantag finns hos vissa nätägare som ser 
nytta med decentraliserad elproduktion. 
 
Två alternativ som använder denna dimensioneringsmetod och därmed slipper anslutningsavgift 
jämförs med ett tredje som täcker upp ett större behov men har en viss anslutningsavgift. 
Solel Lite 25 och Solel Lite 90 utgör de första alternativen där siffrorna står för solcellsmodulernas 
lutning i grader.  
 
Det tredje alternativet utgörs av ett större system dimensionerat för att tillgodose en viss 
energimängd på årsbasis. En lämplig levererad energimängd kan vara motsvarande energibehovet 
för fastighetsel, 24,4 MWh/år. Solceller antas sitta på taket med lutningen 25°. Alternativet kallas 
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därför för Solel Fast. 25. Ett flerbostadshus har troligen minst last under dag- och sommartid när 
solcellerna producerar som mest och därför förutsätts ett system med netmetering eller liknande där 
elen säljs och köps till samma pris. Solelens överskott ”lagras” på elnätet och hämtas ut igen vid 
behov. 
 
För att kunna jämföra solelalternativen med övriga system antas solelalternativen vara utrustade 
med lika tappvarmvattensystem som Ref El. För Solel Lite 25 och 90 beräknas minsta 
effektbehovet utifrån framförallt fläktar och tappvarmvattenberedning. Fläkteffekten beräknas 
utifrån önskat luftflöde och specifik fläkt effekt, SFP. Luftflödet ska vara 0,43 l/s,m2(Atemp) vilket 
motsvarar 1045 l/s för hela huset, 2430 m2(Atemp). SFP är valda till 2 kW/(m3/s) enligt BBR vilket 
tillsammans med flödet 1,045 m3/s ger 2,1 kW för att tillgodose ventilationen. Utöver ventilationen 
antas tappvarmvattenberedningen under de soligaste stunderna, då solcellerna ger mycket maximalt 
med el, använda cirka 6 kW (en femtedel av elpatronernas maxeffekt). Systemen antas kunna 
kopplas samman för att använda tappvarmvattentanken som energilager för solelen. Tillsammans 
behöver ventilation och tappvarmvattenberedning en effekt på 8 kW vilket blir solelanläggningens 
storlek. 
 
För att räkna på elproduktionen från solceller används förstudiedelen ”Preliminary design” i 
programvaran PVSYST. Anledningen till att inte den avancerade delen ”Projekt design” används är 
att den går in för djupt på detaljer för att vara tidseffektivt att använda i detta arbete.  
 
I ”Preliminary design”-läget i PVSYST finns flera gömda parametrar (förlustfaktorer, kostnader, 
verkningsgrader mm) som enligt förklaringstexten i programmet har satts till rimliga värden vid 
designtillfället. Av de gömda parametrarna har enbart modulverkningsgraden hos polykristallina 
respektive monokristallina solceller justerats upp till högre värden för att motsvara vanliga 
verkningsgrader idag. De väljs som 12,5 % respektive 14 % istället för 10,5 % respektive 12 %. 
Klimatdata från Stockholm används, ingen skuggning eller höjd horisont (till exempel närliggande 
kullar eller berg) räknas med och solcellsmodulerna antas vara riktade mot söder.  
 
I PVSYST:s förstudiedel ska ventileringstyp väljas. Valen är ’fristående’, ’ventilerad’ eller ’ingen 
ventilering’ (’ingen ventilering’ verkar innebära att vinden inte kan passera vid solcellernas 
baksida). Ventileringen är viktig för att minska temperaturförluster för solcellsanläggning, se 
kapitel 2.4.3 på sida 29. De olika alternativen motsvarar i de gömda parametrarna en viss 
”temperature correction”. Den påverkar energiutbytet under året med en sänkning av omvandlad 
energi på mellan 4, 5 respektive 7 % vilket stämmer ganska väl överens med exemplen i artikeln 
nämnd i kapitel 2.4.3.  
 
För att ta fram data till Figur 16 och Tabell 32 har följande förutsättningar skrivits in i PVSYST: 
• Polykristallina solcellsmoduler med 12,5 % verkningsgrad används eftersom det är en vanlig 

solcellsmodul med lång livslängd.  
• Alternativet ’ingen ventilering’ är valt eftersom solcellerna förväntas vara integrerade med tak- 

eller fasadkonstruktionen.  
• Klimatdata för Stockholm med solinstrålning mot horisontalplan 983 kWh/m2,år används.  
 
Solel Lite 25 och 90 dimensioneras utifrån effekten 8 kW som antas användas momentant under 
soliga sommardagar. Solel Fast. 25 dimensioneras för att täcka fastighetselen 24,4 MWh/år. Med 
hjälp av PVSYST uppskattas toppeffekt, energiutbyte, solcellsarea och även approximativa 
kostnader för anläggningarna. Resultatet visas i Tabell 32. Utskrifter av PVSYST:s resultatsida 
tillsammans med kostnadsuppskattningar av solelsystemen finns i Bilaga 5. PVSYST. 
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Tabell 32 Toppeffekt, elutbyte, solcellsarea och kostnadsuppskattning för Solel Lite 25, 90 samt Solel Fast. 25. 
Gråmarkerade celler anger utgångspunkterna. Omräknat från Euro. Se detaljer i Bilaga 5. PVSYST. 

Solelsystem Toppeffekt 
(kWt) 

Energiutbyte 
(MWh/år) 

Solcellsarea
(m2) 

Total investerings-
kostnad (kr) 

Specifik inv.kostnad 
(kr/kWt) 

Solel Lite 25 8 7,3 64 584 000  73 000 
Solel Lite 90 8 5,5 64 584 000 73 000 
Solel Fast. 25 26,9 24,4 215 1 710 000 63 569 
 
Beräkningarna i PVSYST ”Preliminary design” uppges ha en förväntad precision på 10 till 20 %.  

4.5.2 Investeringskostnader och årliga kostnader 
Investeringskostnaderna är i än högre grad osäkra. Grova antaganden krävs för att ge en 
kostnadsbild då så lite av systemet är specificerat. Det är rimligt att de mindre systemen, Solel Lite 
25 och 90, har större specifika investeringskostnader än det större systemet, Solel Fast 25. En större 
anläggning har framförallt ekonomiska fördelar när det gäller inköp av solelanläggning och 
fördelning av mer eller mindre mängdoberoende kostnader, såsom frakt- och 
projekteringskostnader. 
 
Kostnaderna för ett solcellssystem beror på väldigt många saker. Beroende på prioritet i projektet 
väljs någon typ av solcell utifrån bland annat ekonomiska, utseendemässiga och arkitektoniska 
faktorer. Ekonomisk prioritet kan till exempel yttra sig genom en hög energiproduktion i 
förhållande till investering (kr/kWh) eller en viss energiproduktion på en begränsad tillgänglig area. 
Om intresset är att visa upp anläggningen fokuseras framför allt på att placera solcellerna där de 
syns, vilket i sin tur oftast innebär sämre förutsättningar för elproduktion. Viktiga faktorer vägs 
samman för att solcellsanläggningen ska ge en utseendemässig förbättring av byggnaden där 
solcellerna visas upp på ett bra sätt samtidigt som en god elproduktion till en överkomlig kostnad 
erhålls.  
 
För att få mer bakgrund till kostnadsbilden tillfrågas Exoheat, Energibanken och Switchpower om 
troliga kostnader för ett driftklart solcellssystem vid olika montering. I Figur 17 sammanställs 
kostnaderna baserade på Sundquists (2007), Palmblads (2007) och Sjöströms (2007) uppskattningar 
som vägts ihop till ett gemensamt intervall. Kostnaderna kan även bli betydligt större. De billigaste 
alternativen bygger på smart utnyttjande av standardmoduler.  
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Figur 17 Indikativ kostnad per installerad toppeffekt, kr/kWt för nyckelfärdig solcellsanläggning. (Sundquist, 
2007; Palmblad, 2007; Sjöström, 2007) 
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De investeringskostnader som räknats fram med PVSYST ligger i nederkant av intervallen i Figur 
17. Det beror troligen på att kostnaderna i PVSYST troligen gäller standardmoduler utan speciella 
monteringslösningar. Eftersom värdena i Tabell 32 verkar vara godtagbart rimliga används de för 
livscykelkostnadsberäkningarna.  
 
Att räkna med minskade kostnader för takpannor övervägdes, men ett snabbt överslag visade att 
osäkerheten i investeringskostnader är betydligt större än vad som eventuellt kan sparas in. 
Betongtakpannor kostar i storleksordningen 100 kr/m2 och skulle för det största solel-alternativet då 
utgöra ungefär en procent av investeringen. 
 
Fördelningen av kostnaderna för solelsystem baserat på PVSYST:s kostnadsuppskattning visas i 
Figur 18. Solcellsmodulerna står för nästan 60 % av totalkostnaden.  
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Figur 18 Fördelning av kostnader för solelsystemet i Solel Fast 25. Övriga solelalternativ har liknande 
kostnadsfördelning. Baserat på siffror från PVSYST, se Bilaga 5. PVSYST.  

I PVSYST anges även uppskattningar på årliga underhållskostnader. För Solel Lite 25 och 90 är 
den 5535 kr, medan den för Solel Fast 25 är 14 600 kr. Det bygger på värdet 80 €/kWt i årlig 
underhållskostnad som ställts in i programmet av programutvecklaren. En annan källa på 
underhållskostnad är Elforsk-rapporten Konkurrenskraft för nätansluten solel i Sverige. För 
solcellsmoduler bedöms DoU-kostnaden vara 0,3 % av investeringen per år och för övriga delar i 
solelanläggningen mellan 0,04 % och 0,12 % av investeringen per år (Elforsk, 2007, sid. 37). Dessa 
slås samman till 0,4 % av investeringen per år vilket motsvarar 2 300 kr/år för Solel Lite 25/90 och 
6 800 kr för Solel Fast 25. Anledningen till att ”Elforsks” procenttal ger så pass mycket lägre 
kostnad för DoU än vad PVSYST ger kan bero på att PVSYST kanske räknar med utbyte av 
solcellsomriktare i DoU-kostnaden medan Elforsk (2007) har räknat med två solcellomriktarbyten 
på 25 år i investeringen. Elforsks variant att räkna ut drift- och underhållskostnaden används för 
livscykelkostnadsberäkningarna.  
 
Kalkylperioden har valts till 20 år för alla alternativen för att kunna göra jämförelser. Därför 
återinvesteras i nya solcellsomriktare bara en gång under perioden, uppskattningsvis efter 11 år. 
Kostnaden för nya solcellsomriktare antas idag vara 4,50 kr/W vilket anges av två källor som 
Elforsk (2007, sid. 21,23) hänvisar till. I Tabell 4.3 i Elforsk (2007) redovisas amerikanska 
Department of Energy’s mål för solcellsomriktarkostnaden år 2020 som under 1,50 kr/W. 
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Kostnaden för byte av solcellsomriktare inklusive arbetskostnader antas året då utbytet sker 
(2007+11= 2018) vara 3,50 kr/W. Omräkning sker till nuvärde med hjälp av övriga kalkyldata som 
valts för LCC-beräkningar, se kapitel 4.2. 
 
Garantitiden och därmed livslängden för solcellsmodulerna är ibland 25 år. Eftersom 
kalkylperioden bara är 20 år används restvärde för de resterande fem åren. Restvärdet räknas som 
1/5 (=(25-20)/25) av investeringen för solcellsmodulerna. Nuvärdet av restvärdet beräknas och dras 
av från totala livscykelkostnaderna. 

Tabell 33 Investeringskostnader och restvärde för solelsystemen.  

 Solel Lite 25° Solel Lite 90° Solel Fast. 25° 
Varmvattenberedning enligt Ref El 307 783 kr 307 783 kr 307 783 kr 
Solcellssystem 242 092 kr 242 092 kr 712 495 kr 
Solcellsmoduler 25 år 342 000 kr 342 000 kr 996 908 kr 
Nuvärde Byte av solcellsomrikt (11 år)  16 371 kr 16 371 kr 55 048 kr 
    
Investeringskostnad totalt 908 246 kr 908 246 kr 2 072 234 kr 
Restvärde, nuvärde -25 779 kr -25 779 kr -75 145 kr 
 
För att kunna göra jämförelser med referens och solvärme-alternativ används tappvarmvattnets 
energibehov, eftersom övriga energibehov är samma för alla alternativ. Energiutbytet från 
solelsystemen redovisades i Tabell 32. Behovet av köpt energi, elkostnader och DoU-kostnader 
redovisas i Tabell 34. Det ökade elenergibehovet kommer sig av förlusterna som 
ackumulatortankarna har. Förlusterna återutnyttjas i och med att el till rumsvärme till viss del kan 
minskas enligt posten nyttiga värmeförluster. Den större anläggningen har en lägre rörlig elkostnad 
eftersom solcellerna levererar mer el. Men samtidigt är den fasta elkostnaden 2000 kr högre på 
grund av nätanslutningsavgiften för att leverera el till elnätet.  

Tabell 34 Behov av köpt el samt årliga kostnader för Solel-alternativen. Elpriser hämtade från kapitel 4.2. 

Solel Lite 25° Solel Lite 90° Solel Fast. 25° 
Tappvarmvattenanvändning (MWh/år) 72,9 72,9 72,9 
VVC-förluster (MWh/år) 19,7 19,7 19,7 
Ökat elenergibehov (MWh/år) 3,5 3,5 3,5 
  
Solenergi som ersatt köpt energi (MWh/år) 7,3 5,5 24,4 
Nyttiga värmeförluster (MWh/år) 0,9 0,9 0,9 
  
Behov av köpt el (MWh/år) 88,0 89,8 70,9 
  
Elkostnad rörlig (kr/år) 76 519 kr 78 085 kr 61 642 kr 
Elkostnad fast (kr/år) 8 474 kr 8 474 kr 10 474 kr 
DoU-kostnad (inkl DoU för Ref El) (kr/år) 5 414 kr 5 414 kr 9 915 kr 

4.5.3 Livscykelkostnad solelalternativ 
Investeringen och restvärdet läggs samman med nuvärdet av de årliga kostnader under 20 år vilket 
ger livscykelkostnaden. Livscykelkostnaderna redovisas i Tabell 35. Den större solelanläggningen, 
Solel Fast 25, har betydligt högre livscykelkostnad på grund av den större investeringen. De stora 
investeringskostnaderna är inte befogade utifrån ett rent ekonomiskt perspektiv. Beaktande av 
miljövärde och investeringsstöd skulle kunna minska livscykelkostnaden men dessa faktorer har 
uteslutits på grund av följande anledningar. Miljövärdet varierar beroende vad ”beställaren” anser 
och investeringsstödet gäller än så länge bara offentliga byggnader och framtida stöd för solceller 
för bostadshus är inte fastställda.  
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Tabell 35 Livscykelkostnader för solel-alternativen.  

 Solel Lite 25 Solel Lite 90 Solel Fast. 25 
Investeringskostnader 908 246 kr 908 246 kr 2 072 234 kr 
LCC-El inkl fast elkostnad 1 462 140 kr 1 489 080 kr 1 240 616 kr 
LCC-DoU 70 847 kr 70 847 kr 129 747 kr 
Restvärde, nuvärde -25 779 kr -25 779 kr -75 145 kr 
  
LCC-Total 2 415 454 kr 2 442 394 kr 3 367 452 kr 
 
Av symmetriskäl med tidigare avsnitt presenteras Figur 19 som visar ackumulerad kostnad för 
solel-alternativen. Skillnaden på totala livscykelkostnaden mellan Solel Lite 25 och Solel Lite 90 är 
ungefär tjugosjutusen kronor. Den totala livscykelkostnaden innefattar alltså även tappvarmvatten-
systemet och medföljande kostnader.  
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Figur 19 Ackumulerad kostnad för solel-alternativen. Obs! y-axeln börjar på 500 000 kr.  

Någon skärningspunkt, lik den för referensalternativen i Figur 9 på sida 51, är inte att förvänta sig i 
Figur 19. Det beror på att alternativet med högst investering också har högst livscykelkostnad och 
de övriga alternativen har lika investering och i princip samma årskostnader. En liten skillnad i 
lutning på kurvan för Solel Fast 25 kan anas mot de övriga två. Den beror av den lilla skillnad i 
årliga kostnader som solelalternativen har. 
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4.6 Kombinerade alternativ 
I tidigare redovisade systemalternativ har enbart en teknik beräknats i taget, fjärrvärme, solvärme 
eller solel. Kombinationer av dem är intressanta att utreda för mer hållbara 
energiförsörjningssystem. I avsnittet utnyttjas tidigare beräkningar och uppskattningar från 
kapitel 4 för att ta fram livscykelkostnaden för två systemalternativ med fjärrvärme och solvärme, 
varav det ena även har en solelanläggning. 

4.6.1 Systemlösning och energiberäkningar 
De två kombinerade alternativen använder sig av den beräknade fjärrvärmelösningen, Ref FjV. 
Båda kombineras med Solvärme C25 eftersom Solvärme L25 förlorar sina fördelar vid 
kombination med fjärrvärme. Fokus ligger inte på själva sammankopplingen mellan fjärrvärme och 
solvärme. För att förenkla antas att fjärrvärmen har samma funktion som elpatronen hade i de 
centrala solvärmealternativen.  
 
Alla energiberäkningar för solvärme respektive fjärrvärme har utförts i de tidigare kapitlen och 
sammanfogas här. För det kombinerade alternativet med solel dimensionerat solelsystemet för att 
täcka elbehovet för solvärmesystemets pumpar, 2,7 MWh/år enligt Tabell 24 på sida 60. Solelen 
dimensioneras med hjälp av PVSYST. Den nödvändiga solcellsarean blir 23 m2 vid lutning 25° mot 
söder. Toppeffekten är 2,9 kWt, se detaljer i Bilaga 5. PVSYST. Effektbehovet inom huset bör vara i 
minst samma storlek som toppeffekten hos solcellsanläggning. Ventilationssystemet på 2,1 kW 
(beräknades i kapitel 4.5.1) tillsammans med effekten för pumpar till solvärmen och fjärrvärme 
samt styrutrustning med mera bör överskrida 2,9 kW.  

Tabell 36 Energibehov och –tillskott för kombinerade systemalternativ. 

Energi (MWh/år) FjV solv+s.el  FjV solv. 
Tappvarmvattenanvändning 72,9 72,9 
VVC-förluster 19,7 19,7 
Ökad elenergianvändning 2,7 2,7 
   
Solvärmetillskott (neg. energibehov) -37,8 -37,8 
Soleltillskott (neg. Energibehov) -2,7  
Minskning av luftuppvärmning  -4,0 -4,0 
   
Behov av köpt el -4,0 -1,3 
Behov av köpt fjärrvärme 54,8 54,8 
 
I Tabell 36 visas energibehovet för de kombinerade alternativen tillsammans med beräknat 
solenergitillskott. Behovet av köpt energi för tappvarmvatten (netto per år) visas längst ner. 
Minskningen av luftuppvärmningen kommer sig av nyttiga värmeförluster från pumpar och 
ackumulatortankar. 25 % av tankförluster och el till pumpar antas som tidigare ge upphov till 
minskade värmebehov. Behovet av köpt el är negativt för tappvarmvattensystemet i och med att det 
ger upphov till minskat elbehov för luftuppvärmningen som sker med el. 

4.6.2 Investeringskostnader och årliga kostnader 
Som nämndes i föregående kapitel används för de båda kombinerade alternativen en kombination 
av Solvärme C25 och Ref FjV. Investeringskostnaderna för Solvärme C25 och Ref FjV adderas 
ihop. Det är dock troligt att kostnadsfördelar fås om systemet designas optimalt för fjärr- och 
solvärmesystem, men det har bortsetts ifrån på grund av begränsningar i rapportens omfattning.  
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Investeringarna för de två systemen visas i Tabell 37.  

Tabell 37 Investeringskostnader för kombinerade systemalternativ, data hämtade från beräkningarna för Ref 
FjV och Solvärme C25 samt Bilaga 5. PVSYST. 

Investeringskostnader inkl. arbetskostnad FjV + solv.+solel FjV + solv.
VVB/Ack.tank + tillb. inkl kallv.ledn 374 806 kr 374 806 kr
Fjärrvärme anslutning (20 m) 140 000 kr 140 000 kr
FjV undercentral (prim.& sek.-sida) 137 918 kr 137 918 kr
VV och VVC-ledningar (150m) 183 556 kr 183 556 kr
VVC-pump 11 138 kr 11 138 kr
Solfångare 523 677 kr 523 677 kr
 
Solcellssystem exkl. moduler 100 000 kr 0 kr
Solcellsmoduler 25år 125 000 kr 0 kr
Nuvärde Solcellsomrikt efter 11 år 5 934 kr 0 kr
   
Solvärmebidrag -165 000 kr -165 000 kr
Restvärde i nuvärde -9 422 kr  
 
Investering exkl. bidrag o restvärde 1 602 030 kr 1 371 095 kr
Investering inkl. bidrag o restvärde 1 427 608 kr 1 206 095 kr
 
De årliga energikostnaderna baseras på de beräknade energibehoven i Tabell 36 samt energipriser 
från kapitel 4.2. Drift- och underhållskostnaderna har uppskattats grovt utifrån tidigare 
uppskattningar för delsystemen. De årliga kostnaderna redovisas i Tabell 38. Anslutningsavgift för 
solcellsanläggningen räknas inte med eftersom toppeffekten hos anläggningen är lägre än behovet. 

Tabell 38 Årliga kostnader för energi och DoU för kombinerade alternativens. 

Årliga kostnader kr/år FjV + solv.+solel FjV + solv.
Energi, el (El) -3 432 kr -1 083 kr 
Energi, fjärrvärme (FjV) 28 507 kr 28 496 kr 
Drift och underhåll (DoU) 19 500 kr 18 000 kr 

4.6.3 Livscykelkostnad kombinerade alternativ 
Livscykelkostnaden beräknas som tidigare med hjälp av kalkyldata från kapitel 4.2 och resultatet 
redovisas i Tabell 39. Bidrag och restvärde är medräknat i investeringskostnaden.  

Tabell 39 Livscykelkostnad för kombinerade system.  

 FjV + solv.+solel FjV + solv. 
Investering inkl bidrag o restvärde 1 427 608 kr 1 206 095 kr
LCC-FjV 438 968 kr 438 801 kr
LCC-El -59 034 kr -18 623 kr
LCC-DoU 255 164 kr 235 536 kr
LCC-Total 2 062 706 kr 1 861 808 kr
 
Att jämföra den ackumulerade livscykelkostnaden mellan de två alternativen skulle inte visa 
särskilt mycket mer än att både investeringskostnaden och totala livscykelkostnaden är högre för 
alternativet med solelsystem. Därför utelämnas figur för ackumulerad LCC med hänvisning till 
kapitel 5, där samtliga alternativ sammanfattas och jämförs.  
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4.7 LCC för framtida solel 
I dagens läge är sällan solcellssystem lönsamma, ibland inte ens med det stödsystem som finns i 
Sverige för solceller på offentliga byggnader. Därför utförs här en framtidsstudie för solceller år 
2020. Kostnadsreduktionen för solcellssystem beror dels av minskning av investeringskostnader för 
solceller och övriga komponenter och dels av verkningsgraden. Högre verkningsgrad minskar 
mängden solceller och därmed investeringskostnaden. Modulverkningsgraden antas vara 15 % 
istället för 12,5 % som använts vid tidigare beräkningar. Toppeffekten hos solcellssystemen antas 
liksom i tidigare beräkningar vara 8 kWt respektive 26,9 kWt och alternativen kallas därför ”Solel 
2020 Lite” respektive ”Solel 2020 Fast”, motsvarande de tidigare använda namnen. Beräkningarna 
sker bara för lutningsvinkeln 25° rakt mot söder för att begränsa antalet beräkningar. Ingen 
anslutningskostnad för att sälja elen används, eftersom detta hinder för solenergi bör vara ur spel år 
2020.  
 
Indata för kostnadsutveckling baseras på erfarenhetskurvor och riktvärden, som har sammanställts 
av Elforsk (2007). Kostnaden för solcellsmoduler år 2020 antas vara 23 kr/Wt (Elforsk, 2007, 
sid. 26). Kostnaderna år 2020 för solcellssystemet exklusive solcellsmoduler, det vill säga för 
monteringsstöd, solcellsomriktare, kablage, transport och montering, uppskattas utifrån 
motsvarande kostnader i nutidsberäkningen samt en motsvarande kostnad år 2030. Beräkningen för 
2007 gav 30 kr/Wt för 26,9 kWt-systemet och 34 kr/Wt för 8 kWt-systemet. För år 2030 används 
4,50 kr/Wt som motsvarande värde, vilket härstammar ur ett ”vanligt återkommande riktmärke på 
framtida kostnader” på 4,50 kr/Wt för solceller och 9 kr/Wt för ”solcellssystem” (Elforsk, 2007, 
sid. 25). Det är något osäkert om alla delar som är medräknade i övriga kostnader för 2007, är 
medräknade i ”solcellssystem”. De kostnader som används antas vara angivna i 2007 års 
pengavärde eftersom inget annat framgår. Utifrån nämnda siffror för år 2007 och 2030 linjär-
interpoleras kostnader år 2020 för ett komplett solcellssystem exklusive solcellmoduler till 12 kr/Wt 
för det större systemet och 14 kr/Wt för det mindre systemet. Återinvesteringar i växelriktare är 
ännu inte medräknat. Tabell 40 visar en sammanställning av specifika kostnaderna och totala 
investeringskostnaderna för systemen, både 2020 och 2007 års system. 

Tabell 40 Specifika kostnader och total investering för solcellssystem år 2020 och 2007. Siffrorna för 2020 är 
uppskattade utifrån sammanställning i Elforsk (2007). Siffrorna för 2007 härstammar från PVSYST-resultat. 
Grundinvestering inkluderar inte kostnad för nya växelriktare som kommer att behöva införskaffas. 

Solelalternativ 2020 Lite 2020 Fast. 2007 Lite 25 2007 Fast. 25 2007 Lite 90 
Modulkostnad (kr/Wt) 23 23 43 37 43 
Övriga kostnader (kr/Wt) 14 12 30 26 30 
Totala kostnader (kr/Wt) 37 35 73 64 73 
      
Toppeffekt (kWt) 8 26,9 8 26,9 8 
Grundinvestering (kr) 296 000 941 500 584 000  1 710 000 584 000 
 
Energisimuleringarna utförs med PVSYST som i tidigare fall. Indata samt resultat redovisas i detalj 
i Bilaga 5. PVSYST. Kortfattade resultat visas i Tabell 41.  

Tabell 41 Kortfattade PVSYST-resultat för solcellssystem år 2020 och 2007. 

Solelalternativ 2020 Lite 2020 Fast. 2007 Lite 25 2007 Fast. 25 2007 Lite 90 
Solcellsarea (m2) 53 179 64 215 64 
Energiutbyte (MWh/år) 7,4 24,9 7,3 24,4 5,5 
 
För ekonomisk jämförelse mellan alternativen beräknas kostnaden per kWh. Hänsyn tas då till 
investeringskostnaden, drift- och underhållskostnader samt nyinvestering i nya växelriktare. 25 års 
ekonomisk livslängd används eftersom bara solcellsanläggningar ingår i beräkningarna. Eftersom 
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kalkylperioden är längre än tidigare antas att två byten av växelriktare är nödvändiga. Kostnaderna 
antas vara 3,50 kr/Wt år för första växelriktarebytet för 2007-års-systemen, vilket angavs i kapitel 
4.5.2. För andra bytet samt för första bytet för 2020-alternativen antas 3 kr/Wt. Andra bytet för 
2020-alternativen antas kosta 2,50 kr/Wt. Första bytet antas här ske efter 9 år och andra efter 
ytterligare 9 år. I Tabell 42 visas totala kostnaden i nuvärde för solcellssystemen, det vill säga 
summan av grundinvestering, nuvärde av drift och underhåll (DoU) samt nuvärdet av 
växelriktarbyten. Nuvärdena beräknas med samma kalkyldata som tidigare, förutom att 
kalkylperioden nu är 25 år. Den reala kalkylräntan är som tidigare 5 %, elprisutvecklingen 3,3 % 
och drift- och underhållsprisförändringen är 0 %.  

Tabell 42 Kostnader för solcellssystem år 2020 och 2007. 

 2020 Lite 2020 Fast. 2007 Lite 25 2007 Fast. 25 2007 Lite 90 
DoU (kr/år) 1 752 5 128 2 336 6 838 2 336 

Nuvärde av DoU (kr) 25 931 kr 75 891 kr 34 575 kr 101 187 kr 34 575 kr
Nuvärde växelriktarbyten (kr) 23 781 kr 79 964 kr 28 022 kr 94 222 kr 28 022 kr
Grundinvestering (kr) 296 000 kr 941 500 kr 584 000 kr 1 710 000 kr 584 000 kr

Totala kostnad, nuvärde (kr) 345 712 kr 1 097 354 kr 646 597 kr 1 905 410 kr 646 597 kr
 
Jämförelse mellan alternativen bör kunna ske utan problem eftersom alla kostnader som antagits 
har varit i 2007 års pengavärde och ingen inflation har räknats med. Det innebär praktiskt taget att 
alternativen för år 2020 egentligen räknas som år 2007 fast med andra investeringar och annat 
energipris.  
 
Totala kostnaden per producerad kWh beräknas genom att dividera totala kostnaden (i nuvärde) 
med antalet tillgodogjorda kWh under kalkylperioden. Genom att jämföra det med motsvarande 
kostnad för el under perioden kan en uppskattning om lönsamhet göras, se Figur 20. Elpriset är det 
genomsnittliga elpriset för perioden i nuvärde.  
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Figur 20 Kostnader per kWh för el respektive solel för solcellssystem år 2020 och år 2007.  

Figur 20 visar de genomsnittliga elpriserna för hela perioden i investeringsårets pengavärde. 
Skillnaden mellan solelkostnaden och elkostnaden kan tolkas som den mellanskillnad man bör vara 
beredd att betala för att investera i solel. Gapet har minskat betydligt mellan år 2007 och 2020, men 
det går fortfarande inte att påstå att solel är ekonomiskt lönsamt under dessa förutsättningar.  
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5 Resultat, diskussion och slutsatser  
I resultatkapitlet redovisas sammanfattande jämförelser och resultat för de olika systemalternativen 
som beräknats i kapitel 4. Solenergins positiva och negativa konsekvenser, en sammanfattande 
energibalans och livscykelkostnader visas för alternativen och återkoppling sker till hur väl 
passivhuskravet uppfylls. Diskussion följer och därefter känslighetsanalyser, slutsatser och framtida 
studier. 

5.1 Resultat 
Resultaten som redovisas är projektspecifika och gäller bara under de förutsättningar som angivits. 
Förutsättningar, simuleringar och antaganden är i sin tur förknippade med osäkerheter. Beräkningar 
och uppgifter för exempelvis Solvärme C25 gäller alltså inte för alla centrala solvärmesystem med 
25° solfångarlutning.  
 
Solenergialternativens energimässiga fördelar och nackdelar visas i Figur 21. Alternativen utan 
solenergi och alternativet med fjärr- och solvärme har uteslutits, det senare eftersom 
solenergitillskottet är lika som för Solvärme C25. De röda, negativa staplarna visar ökade behov av 
energi på grund av fler pumpar. De ljusare, positiva staplarna är det nyttiga solenergitillskottet, det 
vill säga hur mycket köpt energi som ersätts tack vare aktiv solenergi. Posten Minskad 
uppvärmning, som också är positiv, visar minskningen av rumsvärmebehovet till följd av 
värmeförluster från värmelager och pumpar. För solelalternativen förekommer också minskad 
uppvärmning men det härstammar från Ref Els ackumulatortank, och redovisas därför inte som en 
positiv effekt för just solceller. 
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Figur 21 Sammanfattning av solenergisystemens positiva och negativa energimässiga konsekvenser.  

Största solenergitillskotten erhålls här för solvärmesystemen, allra mest för det kombinerade 
systemet som även har solceller. Det beror helt och hållet på dimensioneringarna, vilka valdes för 
att täcka vissa rimliga behov. Genom att bara titta på tillskottet kan i viss grad miljönyttan utläsas i 
form av ersatt energi. Miljönyttan beror dock i hög grad på hur den ersatta energin är framställd och 
vilken energibärare som används. Framställningen av energin har inte analyserats djupare här, men 
uppdelning av energibärare visas tydligare i Figur 22.  
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I Figur 22 redovisas hela energibalansen över fastighetsel, el för rumsuppvärmning och 
tappvarmvattenuppvärmning för samtliga alternativ år 2007 (ej framtidsscenarierna för år 2020). 
Observera att energin är redovisad per kvadratmeter Atemp och år för att passivhuskravet ska kunna 
ritas in och resultaten ska vara mer jämförbara med verkligheten. 
 
Varje alternativ redovisas med tre staplar, där den första stapeln står för behovet, den andra för 
tillförsel och den tredje för köpt energi. All energi är medräknad förutom hushållsel, vilken ändå 
inte räknas med i passivhuskraven. Den andra och den tredje stapeln innehåller till viss del samma 
energimängder, men den tredje innehåller bara den köpta energin. Den horisontella linjen 
symboliserar passivhuskravet för köpt energi. 
 
För att se vilka alternativ som klarar passivhuskravet på 45 kWh/m2(Atemp),år jämförs stapeln för 
köpt energi med den röda linjen. Då framgår att samtliga alternativ med solvärme klarar kravet. 
Dimensioneringen av solelalternativen räcker inte för att uppfylla passivhuskraven, men det var å 
andra sidan inte det som dimensioneringarna gjordes utifrån. Kraven skulle säkerligen kunna 
uppfyllas även för solelalternativen, Solel Fast 25 har till exempel bara 3 kWh/m2(Atemp),år för hög 
energianvändning, men kostnaderna och den nödvändiga solcellsytan skulle öka. Dessutom 
behöver effektproblematiken lösas för de system som blir så stora att inmatning på elnätet behöver 
ske.  
 
Ur Figur 22 går även att utläsa att solvärmealternativen har minst behov av el till 
rumsuppvärmning. Behovet fylls av de nyttiga värmeförlusterna från ackumulatortankarna och 
extra pumpar. Alternativen med solvärme och fjärrvärme är troligen det miljömässigt bästa 
alternativen då mindre mängd el används och passivhuskravet fortfarande uppfylls. 
 
Att bara se till hur väl energikravet uppfylls är inte så givande ur ekonomisk synvinkel. Därför 
redovisas nedan livscykelkostnaderna. Två varianter redovisas, dels total LCC och dels 
ackumulerad LCC. Figur 23 visar den förstnämnda. De olika LCC-posterna utgör tillsammans 
Total LCC för tappvarmvattenförsörjningen inklusive solvärmebidrag och uppskattat restvärde hos 
solcellsmoduler. LCC för övrig elanvändning, så som hushållsel, fastighetsel och el till värme-
batterier, skulle kunna läggas till i figuren, men är egentligen ointressant eftersom kostnad är 1,75 
miljoner kronor för samtliga alternativ. Nyttiga värmeförluster som egentligen påverkar energi till 
rumsuppvärmning har räknats av från elkostnaderna till tappvarmvatten istället. 
 
Observera att bägge alternativen med fjärr- och solvärme har negativ LCC-El-TVV, på grund av att 
de nyttiga värmeförlusterna dras av från tappvarmvattenselen i denna figur eftersom inte 
rumsuppvärmningen visas explicit.  
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Figur 23 Livscykelkostnad tappvarmvattensystem för samtliga alternativ inklusive bidrag och restvärde.  

Mellan Solvärme C25 och C14 skiljer den köpta energin relativt lite, se Figur 22, vilket beror på att 
alternativen är dimensionerade för nästan lika stor solenergiomvandling. Om istället kostnaderna 
beaktas, se Figur 23, visar sig systemet med 25° lutning ha cirka 200 000 kr lägre livscykelkostnad 
än det med 14° lutning. Det har till största delen att göra med den mindre investeringen samt drift- 
och underhållskostnaden som antagits vara beroende av investeringskostnaderna. 
 
I Figur 23 kan drift- och underhållskostnaderna under beräkningsperioden (livslängden) utläsas. 
DoU-kostnaderna för samtliga system med solvärme är mer en dubbelt så stora som för övriga 
alternativ, motsvarande 11-13 % av totala LCC för tappvarmvattensystemen. Antaganden om DoU-
kostnad bygger på att solvärmesystemen har fler komponenter som behöver kontrolleras och 
underhållas än de övriga alternativen.  
 
I Figur 23 visas även att FjV solv.-alternativet har den lägsta totala livscykelkostnaden av dem som 
utnyttjar solenergi och till och med lägre än Ref El. Jämförs investeringarna för FjV solv. med de 
övriga solvärmesystemen, är den å ena sidan betydligt större, men LCC för tappvarmvattenenergi är 
å andra sidan betydligt lägre. Det rena fjärrvärmealternativet innebär dock klart lägst Total LCC i 
denna jämförelse.  
 
Den andra redovisningsformen, ackumulerad kostnad, visas i Figur 24. År 0 visas investeringen 
och år 20 visas Total LCC för tappvarmvattensystemet. Alla beräknade alternativ presenteras inte i 
figuren; alternativ med solenergianläggningar vid 14° och 90° visas ej eftersom de är mindre 
lönsamma än alternativ med 25° lutning (se Figur 19 och Figur 23).  
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Figur 24 Ackumulerade kostnad för utvalda alternativ.  

I Figur 24 korsar en del av linjerna varandra. För de två nedre linjerna, som symboliserar 
referensalternativen, innebär skärningspunkten att Ref FjV har lägre ackumulerade kostnader från 
år fyra. Alternativet FjV solv. har lägre ackumulerade kostnader än Ref El de sista två åren i 
kalkylperioden. Jämförs Solvärme C25 med FjV solv. visar sig den sistnämnda ha lägre 
ackumulerad kostnad från och med år elva. FjV solv+s.el understiger både Solel Lite 25s och 
Solvärme L25s kostnader år 12 samt Solvärme C25s det sista beräkningsåret.  
  
Denna specifika undersökning visar att alternativen med fjärrvärme samt referensalternativen hör 
till de mer ekonomiska alternativen under de förutsättningar som valts. Solelalternativen innebär i 
de beräknade fallen stora investeringar som i dagsläget är svåra att räkna hem utan bidrag och 
inräknande av positiva icke-monetära värden. Ett av syftena med examensarbetet var att se hur den 
köpta energin kunde minskas med hjälp av solenergi. Ur det avseendet kan Solvärme C25 och de 
alternativ som utgår från denna, det vill säga FjV solv. och FjV solv. + s.el, utläsas som vinnare, 
eftersom de har lägsta köpta energimängd med lägsta total livscykelkostnaderna. Solel Lite 25 och 
90 har liknande livscykelkostnad som solvärmealternativen men använder betydligt större mängd 
köpt energi.  
 
För en sammanfattad tabell över investeringskostnader, årliga kostnader och 
livscykelkostnadsberäkningar för samtliga alternativ se Bilaga 6. LCC-sammanställning.  
 
I det framtida scenariot för solel visar det sig att kostnaderna sjunkit rejält till år 2020. Från 3,5 till 
1,90 kr per kWh solel, beräknat i nuvärde genomsnittligt över livslängden. 
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5.2 Diskussion 
En svårighet under arbetet har varit att dimensionera elpatronernas effekt. Detta är ingen exakt 
vetenskap och några standardiserade metoder för dimensionering verkar inte användas i branschen. 
Eleffektens storlek påverkar i ganska hög grad hur stora årskostnaderna blir i och med 
säkringstariffen. Samtidigt bör så låga eleffekter som möjligt eftersträvas även av miljöhänsyn. 
Höga eleffekter kan på grund av import av marginalel leda till högre utsläpp av miljöpåverkande 
ämnen.  
 
Samtliga fjärrvärmealternativen har en stor platsberoende osäkerhet inbyggd, eftersom den 
specifika orten inte har valts. Dels längden hos nödvändig nybyggnad av fjärrvärmekulvert och dels 
fjärrvärmepriset, som kan variera kraftigt mellan olika orter, bidrar starkt till osäkerheten.  
 
Att använda andra energikällor som komplement till solenergi, exempelvis biobränsle eller el 
genom värmepump, hade varit intressant. Samtidigt hade det utmynnat i åtskilliga kombinationer 
av systemlösningar. För att begränsa arbetet valdes dessa alternativ bort tidigt även om de kan vara 
både ekonomiskt och miljömässigt intressanta.  
 
Solvärmen har i samtliga beräknade fall inneburit dyra system i inköp relativt referensalternativen. 
På grund av osäkerheten i solvärmeberäkningarna är det inte helt säkert att så stora investeringar 
krävs för att tillgodose täckningsgraden som eftersträvats (40 %). Den årliga kostnaden för 
solvärmesystemen har i och med dimensioneringsstrategin hamnat i samma region. Därmed blir det 
inte särskilt spännande att se på livscykelkostnaden för solvärmealternativen, eftersom i princip 
bara investeringskostnaden utgör en skillnad. Skillnader i inköpspris mellan olika leverantörer 
skulle eventuellt kunna resultera i bättre resultat för solenergialternativen. Men samtidigt är det 
viktigt att tänka på att systemen måste vara robusta och hållbara för att de ska hålla hela den 
beräknade livslängden. Investeringskostnaden för fjärrvärme i kombination med solvärme kan 
eventuellt bli lägre vid bättre systemdesign, även utnyttjandet av systemet skulle kunna bli bättre 
då.  
 
Något som påverkat resultaten för solvärmealternativen var täckningsgradens definition. Eftersom 
den utgick ifrån energianvändningen i ett referenssystem med annorlunda systemlösning blev 
troligen Solvärme L25-alternativets potential förringad. I efterhand hade det varit bättre att låta 
täckningsgraden för detta alternativ grunda sig på energibehovet av tappvarmvatten exklusive 
VVC-förluster eftersom sådana inte förekom. Därmed hade troligen en ännu högre 
investeringskostnad erhållits eftersom en större solfångaryta skulle behövas. De årliga kostnaderna 
hade minskat än mer samtidigt som varmvattenberedarna hade utnyttjas effektivare. Detta 
tillvägagångssätt hade troligen givit upphov till intressantare jämförelser av ackumulerad kostnad 
för Solvärme-alternativen. 
 
En möjlig variant att verifiera handberäkningarna för Solvärme L25 kan vara genom att dela upp 
solfångarytan och räkna på små, lägenhetsvisa solvärmesystem som skulle kunna simuleras separat 
i Winsun. Resultatet av att göra detta i verkligheten innebär troligtvis större följder än vad det gör i 
Winsun. I simuleringarna är fördelningen av tappvarmvattenbehovet över dygnet inte så utsmetad 
som den troligen är för ett flerbostadshus med gemensamt varmvattensystem. Att jämföra denna 
beräkning med handberäkningarna skulle kunna ge en uppskattning av rimlighet även om 
osäkerheten fortfarande är stor. 
 
Solelalternativen har varmvattenberedare med elpatron för jämförbarhet med övriga alternativ. Det 
är egentligen förkastligt ur systemsynpunkt eftersom den högkvalitativa energin som solelen utgör 
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främst bör utnyttjas till hushållsel och fastighetsel. Här kan man se det som att solelen går åt för att 
värma vatten, vilket energi med lägre kvalitet lika väl kan göra.  
 
Varmvattencirkulationsförluster kan öka energianvändningen för tappvarmvatten ganska kraftigt 
relativt det verkliga behovet i lägenheterna. Hur stor säkerheten är i uppskattningarna av VVC-
förluster för lamellhuset är svårt att säga, men resultaten av dem innebär att de behöver beaktas. 
Med tanke på att både BV2 och passivhusstandardremissen rekommenderar att använda liknande 
tappvarmvattenenergi utan VVC-förluster bör de stämma tillräckligt väl med genomsnittet av 
verklig användning. Givetvis skiljer sig uppmätta värden för tappvarmvatten, liksom hushållsel, 
kraftigt beroende på de boendes vanor, antal och situation.  
 
VVC-förlusterna har som nämndes i kapitel 4.1 inte medräknats som uppvärmningsminskande 
faktor. Däremot har nyttiga värmeförluster räknats med för pumpar och tankförluster. När Figur 22 
studeras kan man tycka att de medräknade värmeförlusterna bidragit relativt stort till 
energiminskningen. Särskilt med tanke på att de egentligen, för alla alternativ förutom 
Solvärme L25, sker i ett begränsat utrymme, teknikrummet. Förutsättningen är då att värmen som 
alstras återutnyttjas för att värma rumsluft till lägenheterna också. Det hade möjligtvis varit bättre 
att bara räkna de nyttiga värmeförlusterna från VVC-slingan, eventuellt också lagt till för pumpar 
och tankar, speciellt de i boendeutrymmen. 
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5.3 Känslighetsanalys 
Alla kalkylparametrar är relativt osäkra. Därför är det viktigt att se hur stor påverkan de olika 
parametrarna har på resultatet. Genom att hålla alla parametrar utom en konstanta framställs 
diagrammen som följer. De konstanta värdena för beräkningarna är samma som använts i tidigare 
beräkningar, de repeteras i Tabell 43.  

Tabell 43 Kalkyldata.  

 Real kalkylränta Kalkyltid Elprisökn. FjVprisökning DoUprisökning 
Kalkyldata 5% 20 år 3,3% 2,0% 0,0% 
 
Figur 25, Figur 26 och Figur 27 visar LCC-Total för tappvarmvattensystem, beräknat på samma 
sätt som tidigare, alltså inklusive restvärde, bidrag och nyttiga värmeförluster, men med varierad 
kalkyldata. Figurerna har justerats för att en bra upplösning ska fås över intressanta delar. Enbart de 
alternativ som utvaldes till Figur 24 visas i figurerna, av samma anledningar som då.  
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Figur 25 Känslighetsanalys på kalkylränta för utvalda alternativ 2007. Obs! y-axeln börjar på 0,5 Mkr. 

I Figur 25 kan utläsas att de alternativen med låg investeringskostnad och höga årliga kostnader, 
mest tydlig är Ref El, får en högre total livscykelkostnad vid låg real kalkylränta än vid hög. Vid 
5 % ränta visas samma LCC-Total som i Figur 23. De intressantare skärningspunkterna som går att 
se är Ref El och FjV solv. (markerad A) samt Ref El och FjV solv+s.el (markerad B). Den först-
nämnda punkten innebär att vid lägre real kalkylränta än 6 % är FjV solv. ekonomiskt mer 
gynnsam än Ref El. Motsvarande siffra för FjV solv.+s.el relativt Ref El är 3,5 %. I övrigt ger 
känslighetsanalys på kalkylräntan inte upphov till några uppseendeväckande skillnader mellan 
alternativen.  
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Figur 26 Känslighetsanalys på kalkylperiod för utvalda alternativ 2007. Obs! y-axeln börjar på 1 Mkr. 

Figur 26 visar att ju kortare kalkylperiod desto mer sjunker LCC-Total, vilket säger sig självt 
eftersom inte lika många års DoU- och energikostnader räknas med. De alternativ som framförallt 
tjänar på en längre kalkylperiod är de som använder fjärrvärme, främst beroende på att elpriset ökar 
snabbare än fjärrvärmepriset enligt antagandena. LCC-Total jämförs även för olika prisutvecklingar 
i Figur 27. 
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Figur 27 Känslighetsanalys på energiprisförändringar för utvalda alternativ 2007. 
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Prisutvecklingarna anges exklusive eventuell inflation. De systemlösningar som inte påverkas av en 
viss prisändring visas inte i figuren. Längst till vänster i Figur 27 visas hur LCC-Total förändras 
vid olika elprisutveckling (EPU), från -2 % till 8 %, medan fjärrvärmeprisutvecklingen (FPU) hålls 
konstant på 2 % per år. För högre EPU än 3 % har FjV solv. lägre LCC-Total än Ref El, som vid 
ännu högre EPU till slut blir dyrare än både FjV solv+s.el och Solvärme C25.  
 
Till vänster i mittendelen av Figur 27 förändras istället FPU medan EPU hålls konstant på den 
tidigare nivån 3,3 %. Inga förändringar av den inbördes ordningen sker förrän FPU är 4 % och mer. 
Ref FjV som fyller hela behovet med köpt energi påverkas starkare av prisökningen än övriga 
alternativ.  
 
I mitten till höger i Figur 27 visas LCC-Total vid lika prisutveckling (PU) för både fjärrvärme och 
el, mellan 1 och 4 %. Vid lika PU blir de alternativ med relativt hög energiförbrukning dyrare ju 
högre PU. Vid över 3 % PU blir Ref El dyrare än FjV solv.  
 
Längst till höger visas prisutvecklingsförändringar i jämna steg utifrån orginalförhållandet 3,3 % 
för el och 2 % för fjärrvärme. För 2 % i Figur 27 är motsvarande prisförändringar per år 5,3 % 
respektive 4 %. Orginalförhållandet mellan prisutvecklingarna ska förskjutas åtminstone -1 % för 
att Ref El ska få lägre LCC-Total än FjV solv. Vid 3 % förskjutning hamnar Ref El och Solvärme 
C25 på lika LCC-Total.  
 
Känslighetsanalys av kalkylräntan har utförts även för Solel 2020 alternativen. Inga större 
förändringar kunde utläsas ur den, förutom att kostnaden per kWh (nuvärdesberäknad) för både 
solel och vanlig el sjönk vid högre kalkylränta. 
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5.4 Slutsatser 
En viktig slutsats som framkommit är att varmvattencirkulationens förluster kan vara väldigt stora. 
Om målet för ett husprojekt är att uppfylla ett visst energikrav bör VVC-förluster definitivt beaktas 
och studeras noggrant. Ett sätt att kringgå problemet med VVC-förluster är solvärmesystem med 
lägenhetsvisa varmvattenberedare, som förvisso kan vara lite dyrare i inköp.  
 
En intressant iakttagelse kring Solel Lite-alternativen är att den fasta elkostnaden, säkringstariffen, 
är större än värdet av elen som produceras av respektive solelsystem varje år. Utifrån detta och 
Ref FjV-alternativets låga livscykelkostnad uppenbarar sig slutsatsen att det är viktig att ha en billig 
och miljövänlig energikälla som kompletterar solenergin. För Solel Lite-alternativen innebär 
elpannan för tappvarmvattenproduktion och solcellsmoduler på taket antagligen inte den 
kostnadseffektivaste lösningen för att minska energianvändning och miljöpåverkan. 
Energitillförseln till tappvarmvattensystemet bör istället ses över och både den miljömässiga och 
den ekonomiska nyttan blir troligen större därigenom. El för värmning av tappvarmvatten kan inte 
ses som effektivt utnyttjande av varken pengar eller miljö. El bör helst undvikas i de fall alternativ 
finns, exempelvis biobränsle eller värmepump i landbygdsmiljö och fjärrvärme i stadsmiljö.  
 
Allmänt både för nybygge och renovering bör energieffektiviseringsåtgärder genomföras i första 
hand. All energianvändning påverkar omvärlden och miljön på något sätt. Om ytterligare åtgärder 
ska vidtas bör värmesystemet ses över. Miljön kan missgynnas av överdimensionerade 
värmesystem, speciellt vid förbränning, eftersom dellastkörning, tändning och släckning medför 
ofullständig förbränning och farligare avgaser. Förutsättningar för eventuell kombination med 
solenergi bör samtidigt undersökas utifrån platsens och husets möjligheter.  
 
Dimensioneringsmetoden för solvärme kan påverka systemets kostnadseffektivitet. Att få ut stor 
mängd energi per solfångarenhet kan vara en intressant strategi. Då bör spetsvärmen vara 
tillgänglig året om eftersom det då troligen handlar om ett förvärmningssystem. Att eftersträva så 
gott som full täckningsgrad under sommarmånaderna är en klar fördel vid bioenergikombinationer 
eftersom eldning då inte behöver ske under den perioden.  
 
Solvärmesystem liksom solelsystem har i denna undersökning relativt höga investeringskostnader. 
Vid jämförelse med motsvarande referensalternativ utan solpaneler är systemen med solpaneler 
dyrare även ur livscykelkostnadsperspektiv. För att få ekonomin att gå ihop är det extra viktigt att 
solenergisystemet är effektivt, robust och billigt. Om solpanelerna sätts i en närmare optimal 
vinkel, erhålls samma energimängd till lägre kostnad. För att solelsystem ska vara lönsamma ur 
livscykelkostnadsperspektiv är det en fördel om tilläggsvärden, som miljövärde och 
marknadsföringsvärde, kan beaktas.  
 
För att solceller ska kunna bidra till en betydande del av framtida elproduktion är det viktigt att 
både forskning och demonstration fortsätter stödjas samt att mer övergripande styrmedel sätts in. 
En stabil marknadsutveckling för solceller är nödvändig för att kostnadssänkningar ska kunna ske.  
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5.5 Framtida studier 
För passivhusbyggande är kombinationen av värmepumpar och FTX-aggregat intressant att 
undersöka närmare. Bostäder med system av denna typ bör följas upp och utvärderas av oberoende 
källa för att se hur de har fungerat i praktiken i Sverige.  
 
Solvärmen behöver alltid kombineras med annat energislag. En av slutsatserna var att el som 
primär energikälla vid sidan av solen blir en dyr lösning ur livscykelkostnadsperspektiv.  
Kombinationer av solvärme och fjärrvärme bör undersökas, både förvärmningssystem som ger 
effektivare utnyttjande av de termiska solfångarna och primäranläggningar som är oberoende av 
byggnadens energibehov. Likaså bör forskningen kring kombinationer av solvärme och bioenergi 
samt solvärme och värmepumpar undersökas närmare. För centrala solvärmesystem med 
ackumulator är biobränsle troligen att föredra eftersom eldning oftast kan undvikas helt under 
sommaren och ackumulatortankarna utnyttjas av båda värmekällorna. I stadsmiljö är 
biobränsleeldning sällan ett alternativ men där finns oftast fjärrvärme istället.  
 
En intressant aspekt som inte behandlats är möjligheten att använda likström direkt från 
solcellsmodulerna istället för att växelrikta strömmen. Växelriktningen medför en del förluster, 
speciellt vid låg effekt, och en direkt användning av likströmmen kan göra att mer energi kommer 
tillgodo från solcellerna.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Tappvarmvatten 
Beräkningar för tappvarmvattenanvändning enligt metoden beskriven i Definitioner av energieffektiva 
byggnader – Passivhus, 2007 
 
Varmvattenanvändning för bostäder: 
Evv = Vvv · 55 kWh    (1) 
Där den årliga varmvattenanvändningen, Vvv [m3], för lägenheter är: 
12 m3/lgh + 18 m3/person    (2) 
och i villor, parhus, radhus: 
16 m3/person 
 
Med resurseffektiva engreppsblandare antas den personbaserade 
varmvattenvolymen vara 20% lägre. 
Antal personer i lägenheter uppskattas till: 
1 rok 1 person/lgh 
2 rok 1,5 person/lgh    (3) 
3 rok 2,0 person/lgh    (4) 
4 rok 3,0 person/lgh 
5 rok 3,5 person/lgh 
 
För småhus < 120 m2 antas 3 personer och i småhus > 120 m2 antas 4 personer.” (Definitioner av energieffektiva 
byggnader – Passivhus, 2007) 
 
Egna beräkningar utifrån standarden. Vill ta fram dels husets totala tappvarmvattenförbrukning i kWh/år och dels dito 
per m2 (Atemp).Förutsätter resurseffektiva engreppsblandare och att alla volymer och energier är per år.  
 
För 2 respektive 3 rok blir vattenvolymen enligt (2), (3) och (4) 
 
Vvv2rok = 12 + 18 ⋅ 1,5 ⋅ (1 - 0,20) = 33,6 m3/år   (5) 
 
Vvv3rok = 12 + 18 ⋅ 2 ⋅ (1 - 0,20) = 40,8 m3/år   (6) 
 
Totala varmvattenanvändningen är  
 
Vtot = 9 · Vvv2rok + 24 · Vvv3rok = 9 · 33,6 + 24 · 40,8 = 1281,6 m3/år (7) 
 
Energin för respektive lägenhet per år blir enligt (1), (5) och (6) 
 
Evv2rok = Vvv2rok · 55 = 33,6 · 55 = 1848 kWh/år   (8) 
 
Evv3rok = Vvv3rok · 55 = 40,8 · 55 = 2244 kWh/år   (9) 
 
Totalt för hela huset blir tappvarmvattenenergin summan av 9 st 2 rok (8) och de 24 st 3 rok (9).  
 
Etot = 9 · Evv2rok + 24 · Evv3rok = 9 · 1848 + 24 · 2244 = 70 488 kWh/år (10) 
 
Detta divideras med Atemp, som är 2430 m2, för att få den specifika tappvarmvattenenergiförbrukningen. 
 
Espec = Etot / Atemp = 70 488 / 2430 = 29,0 kWh/m2(Atemp),år  (11) 
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Bilaga 2. VVC-förluster 
Värdet utan VVC-förluster är enligt tidigare beräkningar och passivhusstandarden ungefär 30 kWh/m2,år. För att få en 
rättvisare bild vid jämförelse av olika alternativ för tappvarmvattenberedning beräknas VVC-förlusterna för att kunna 
räkna in dessa i energibehovet för de alternativ som använder varmvattencirkulation. Ett varmvattensystem med 
lägenhetsvisa varmvattenberedare skulle till exempel inte medföra VVC-förluster.  
 
VVC-förlusterna uppskattas med hjälp av formeln från kapitel Varmvattencirkulation. 
 
QVVCförluster= L⋅h⋅t 
 
L är längden på VVC-slingan, t är tiden och h är värmeförlusterna per meter. För de specifika värmeförlusterna för 
röret används h = 10 W/m vilket anges som en rimlig uppskattning enligt Gunnar Lennermo i Jonsson (2006). Antas att 
varmvattenledning och VVC-ledning isoleras väl och tillsammans bör 15 W/m av denna dubbla ledning vara rimligt 
enligt Sweco Theorells uppdragsledare VVS (Böhme, 2007). 
 
Hjälp med uppskattning av längden hos VVC-ledning samt kostnader som detta medför ges av Böhme (2007). Längden 
för varmvattenledning och VVC uppskattas för lamellhuset till cirka 150 meter (10 meter vertikal stam för varje av de 
nio lägenheterna per våning ger 90 meter plus horisontell kulvert på 60 meter). Detta medför att värmeförlusterna på ett 
år, 8760 timmar, blir 
 
QVVCförluster=  150 m ⋅ 15 W/m ⋅ 8760 h/år = 19710000 Wh/år = 19710 kWh/år ≈ 19,7 MWh/år 
 
VVC-förluster utslaget på den uppvärmda boytan respektive som andel av tappvarmvattenanvändningen inklusive 
VVC-förluster blir: 
 
19710 kWh/år / 2430 m2(Atemp) = 8,11 kWh/år, m2(Atemp) 
8,11 / (30 + 8,11) = 21,3 % 
 
VVC-förluster kan alltså stå för omkring 20 % av tappvarmvattenanvändningen om varmvatten och VVC-ledningen är 
ungefär 150 meter. Denna värme kommer förvisso huset tillgodo under uppvärmningssäsongen men bör speciellt 
beaktas vid dimensionering av tappvarmvattensystem.  
 
Att ha varmvattencirkulation medför även att en pump måste användas för att cirkulera vattnet. VVC-pumpen ger 
upphov till ökad elanvändning vilken uppskattas i Bilaga 3. Fastighetsel.  
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Bilaga 3. Fastighetsel 
I FBUV (NCC och White, 2005a,b) räknas inte med någon fastighetsel förutom för fläktar. Övriga poster som räknas 
som fastighetsel är gemensam belysning, hiss, VVC, tvättstuga och värmeslingor på eller utanför byggnaden. För att 
inte hamna fel i slutresultatet görs här en uppskattning av hur mycket det kan handla om. Utgångspunkten är 
lamellhuset i passivhusutförande. Där finns varken tvättstuga eller behov av värmeslingor i till exempel 
garageuppfarter.  
 
Beräkningar av elenergi utförs genom att ta märkeffekten multiplicerat med drifttiden.  
 
För trapphusbelysningen räknas med en lampa per våningsplan och trapphus plus en extra per trapphus för bottenplan. 
Drifttiden antas vara 1500 timmar per år och belysningen styrs antingen på tid, rörelse eller ljud. För utomhusbelysning 
antas en lampa finnas på respektive sida av varje trapphus i och med att det är ingång från båda hållen. Belysningen bör 
vara ljusstyrd vilket ger en drifttid på cirka 4000 timmar per år. Belysningen antas bestå av 28 W lågenergilampor. Se 
Tabell Belysning. 
 
Belysning 
Antal trapphus 3 st 
Antal våningar 4 st 
Area temp 2430 m2

Lampeffekt 28 W 
Lampor per våning och trapphus 1,25 st 
Belysning trapphus drifttid  1500 h/år 
Energi trapphus 630 kWh/år 
  
Utebelysning antal 8 st 
Lampeffekt 28 W 
Belysning ute drifttid 4000 h/år 
Energi ute 896 kWh/år 
  
Energi belysning total 1526 kWh/år 
Specifik energi belysning total kWh/år,m20,63 
 
Trapphusbelysningen använder 630 kWh el per år och utomhusbelysningen 896 kWh per år. Med en Atemp-area på 
2430 m2 resulterar detta i en specifik energianvändning per area(Atemp) 0,63 kWh/år,m2. Det finns troligen ännu 
effektivare lampor men eftersom den specifika energianvändningen är förhållandevis liten har någon större 
ansträngning inte lagts på att undersöka detta. 
 
Energianvändningen för hissar grundar sig på en delrapport om fastighetsel av Energirådgivarna.  
(http://www.energiradgivarna.com/siteadmin/upload/pdfarkiv/delrapport_fastighetsel.pdf, uppdaterad 2006-01-14, 
hämtad 2007-03-21) 
För energisnålt hissalternativ, direktdriven varvtalsreglerande hiss med närvaro eller aktivitetsstyrd belysning, är 
energianvändningen 1,5 kWh/år,m2(Atemp), se detaljer i Tabell Hiss. Detta överensstämmer hyfsat bra med den 
specifika energianvändning för hiss på 2 kWh/år,m2(Atemp) som Energirådgivarna anger som exempel i en annan text 
(http://www.energiradgivningen.se/sparaenergibostadsratt.html#fastighetsel , uppdaterad 2007-01-29, hämtat 2007-03-
21). 
 
Hiss  
Eldrift 50 kWh/lgh,år 
Hissbelysning 60 kWh/lgh,år 
Total hissenergi per lägenhet 110 kWh/lgh,år 

  
Total hissenergi för huset 3630 kWh/år 
Specifik energianvändning hiss kWh/år,m21,49 
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För varmvattencirkulationen på ett 33 lägenheters hus bör en pump på 60 W räcka enligt Böhme (2007), 
uppdragsledare VVS på Sweco Theorells i Falun. Den går året om vilket ger en elenergianvändning för VVC-pumpen 
på 526 kWh.  
 
Fastighetselen redovisas i Tabell Fastighetsel summa. Den totala fastighetselenergin och den specifika totala 
fastighetselenergin är 23907 kWh/år respektive 9,85 kWh/år,m2.  
 
Fastighetsel summa kWh/år kWh/år,m2

Ventilation 18225 7,50
Belysning 1526 0,63
Hiss 3630 1,49
VVC 526 0,41
Total 23907 9,85
 
I de fall med termiska solfångare tillkommer även lite driftel för styr- och reglercentral och pumpar.  

 - 95 - 



Bilaga 4. Winsun indata 
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Bilaga 5. PVSYST 

Resultat av simulering för Solel Lite 25 
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Resultat av simulering för Solel Lite 90 
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Resultat av simulering för Solel Fast 25 

 

 - 99 - 



Resultat av simulering för Solel med FjV och solvärme 
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Resultat av simulering för Solel 2020 Fast 
Kostnader är ej aktuella i detta fall. 
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Resultat av simulering för Solel 2020 Lite 
Kostnader är ej aktuella i detta fall. 
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Detaljkostnader för Solel Lite 25 och 90 
Samma kostnader gällde för båda alternativen. Kostnaderna ger en uppfattning om 
storleksordningarna för de olika kostnaderna för solelsystem. 

 

Detaljkostnader för Solel Fast 25  
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Detaljkostnader för Solel med FjV och solvärme 
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Bilaga 6. LCC-sammanställning 
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