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Sammanfattning 
Världen står idag inför ett antal stora utmaningar varav en viktig handlar om att ersätta fossila bränslen 

med förnybara alternativ. FN rapporterar om dystra konsekvenser för vårt klimat främst orsakat av 

människans utsläpp av växthusgaser. Tillvaratagandet av solenergi anses vara en viktig resurs i 

omställningen mot ett mer klimatneutralt energisystem. Användningen av solel har under de senaste 

åren ökat kraftigt i Sverige samtidigt som tekniken utvecklats och priserna sjunkit. Användningen av 

solvärme har däremot inte ökat i lika stor omfattning de senaste åren (färre antal installerade solfångare 

år 2012 jämfört med år 2011) trots att Sverige har ett stort uppvärmningsbehov och ett stort antal 

soltimmar. 

Detta examensarbete har i huvudsak syftat till att undersöka och jämföra olika solbaserade 

uppvärmningssystem ur energi, ekonomi och miljöperspektiv. Den solgenererade elen skulle kunna driva 

en värmepump för att tillgodose husets värmebehov, medan en solfångare skulle kunna bidra med en 

stor del av bostadens behov av värme och tappvarmvatten. 

Resultaten visar på högre lönsamhet för solvärmesystem i jämförelse med solelsystem med dagens elpris 

för ett småhus i norra Sverige. De solvärmesystem som har undersökts har mindre miljöpåverkan och 

samtidigt visat sig vara mer energieffektiva jämfört med solelsystemen. För solvärme kombinerat med 

bergvärmepump kan både en ekonomisk lönsamhet samt miljövinster erhållas. Solceller kombinerat med 

bergvärmepump kan bidra till att en del av bergvärmepumpens drift-el kommer från miljövänlig 

elproduktion.    

 

Nyckelord: solenergi, solvärme, solel, solfångare, solceller, bergvärmepump, energisystemanalys, 

energibehov för bostäder, solinstrålning.    

 



Abstract 
 
The world is today facing major challenges, which of is the urgent replacement of fossil fuels to 

renewable alternatives. UN reports of serious consequences for our climate mainly caused by human 

emissions of greenhouse gases. The utilization of solar energy is considered as an important resource in 

the transition towards a more climate-neutral energy society. The usage of solar electricity has recently 

experienced great growth in Sweden while technology developed and price declined. The usage of solar 

heating system in Sweden has however not experienced the same increase in amount and attention.  

This master thesis is mainly purposed to investigate and compare different system of solar heating and 

solar electricity from the energy performance, economic and environmental perspective. The solar 

generated electricity could power a heat pump to meet the property´s heating demand, while a solar 

panel would be able to contribute a large amount of the property´s heating and hot water.  

The investigation shows a higher profitability for the solar heating systems compared to solar electricity 

systems at current electricity price levels for detached houses in the northern part of Sweden. Solar 

heating systems show less environmental impacts and as well as better energy performance. A solar 

thermal system combined with a geothermal heat pump can result in economic profits as well as 

environmental benefits. Photovoltaic system (PV) combined with a geothermal heat pump makes sure 

that  a portion of the heat pump’s electricity demand is from renewable electricity production. 

Keywords: solar power, solar heating, solar collectors, solar electricity, photovoltaic, geothermal heat 

pumps, energy system analysis, energy use in dwellings, solar irradiation 
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1. Introduktion 
Tillvaratagandet av solenergi med solfångare för värmeproduktion och solceller för elproduktion är 

viktiga tekniker i omställningen mot ett mer miljövänligt och hållbart energisystem. Energi-

verkningsgraden för dessa tekniker är direkt relaterat till den tillgängliga solinstrålningen för det specifika 

geografiska läget. Tillgänglig solstrålningen är i sin tur beroende av jordens relation till solen och 

meteorologiska förhållanden såsom molnighet, temperatur- och vindförhållanden. I Skandinavien råder 

en lägre solintensitet, se Figur 1, jämfört med länder närmare ekvatorn vilket gör att lönsamheten att 

utvinna el från solenergi är mindre. Däremot finns ett uppvärmningsbehov från höst till vår samtidigt 

som solen skiner. 

 

Figur 1 – Solintensiteten och potentiell soleltillförsel för Europa. I Sverige är solintensiteten ca 800-1050 kWh/m2. Källa: JRC, 
2012. 

Sverige har ett stort uppvärmningsbehov och idag står bostads- och servicesektorn för cirka en tredjedel 

av den totala energianvändningen (IEA, 2013). Energibehovet för ett småhus består värmebehov, 

varmvattenbehov och hushållsel. Total energianvändning, exklusive hushållsel, för uppvärmning och 

varmvatten i småhus uppgick år 2012 till 32,5 TWh. El är det vanligaste uppvärmningssättet i småhus och 

totalt användes 14,3 TWh el, exklusive hushållsel, år 2012 (Energimyndigheten, 2013a).  
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Uppvärmningsbehovet är vanligtvis den största delen av energibehovet i ett småhus i Skandinavien.  Den 

energi som används för uppvärmning och varmvatten i ett småhus beror främst på hur huset är byggt i 

form av isolering, fönster, ventilation, tekniska lösningar med mera. Figur 2 visar den genomsnittliga 

energianvändningen i Sverige för uppvärmning och varmvatten per småhus var 16 800 kWh oavsett 

byggnadsår under 2012 (horisontell linje).  

 

Figur 2 – Genomsnittlig energianvändning i Sverige per småhus för uppvärmning och varmvatten, exklusive hushållsel, under år 
2012 fördelat efter husets byggnadsår. Källa: Energimyndigheten, 2013a. 

Hushållsel behövs för belysning och för drift av elektriska apparater. Användningen av hushållsel i 

småhusen har ökat med 60 % sedan år 1970 (3800 kWh) till 2012 (6200 kWh), se Figur 2. En del av 

ökningen kan enligt Energimyndigheten bero av ökad användning av drift-el för funktioner som 

cirkulationspump, ventilation och golvvärme (Energimyndigheten, 2013a).  

 

Figur 3 – Genomsnittlig användning av hushållsel från 1970 till 2012 i kWh. Källa: Energimyndigheten, 2013a. 
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Genomsnittlig hushållselanvändning per småhus är mindre beroende av årstid och geografisk placering 

jämfört med hur värmebehovet varierar efter årstid och plats. Elanvändningen är särskilt viktigt att 

analysera vid installation av fristående solcellssystem för matchning mot produktionen och minimera risk 

för överskottsproduktion.  

 Sol- och värmepumpsinstallationer i Sverige 
Både solfångare och solceller kan vara lämpliga att kombinera med värmepumpar. Solfångare kan 

förlänga värmepumpens tekniska livslängd eftersom solfångarsystemet kan täcka uppvärmningsbehovet 

under sommaren. Solceller kan producera drift-el till värmepumpen och minska värmepumpens 

miljöpåverkan, speciellt under sommaren när värmepumpens värmefaktor är som lägst och 

miljöpåverkan som störst. Båda systemen kräver en kompletterande energikälla under perioder då 

solinstrålningen inte räcker till för att täcka energibehovet vilket i detta arbete kommer att vara inköpt 

el. Strävan efter minskad andel inköpt el är viktigt eftersom inköpt el ofta är behäftade med någon form 

av negativ miljöpåverkan. 

Solcellsinstallationer 

Till en början var solcellens användningsområde främst utanför ledningsnätet men på senare tid har 

andelen nätanslutna solceller ökat med högre installationstakt, se Figur 4. Detta är en följd av ökat 

intresse för solceller, statligt investeringsstöd (gäller endast nätanslutna anläggningar) och minskade 

kostnader för solcellsgenererad el, se Figur 5. Det sänkta solcellspriset beror i sin tur att teknikutveckling 

och ökad produktionskapacitet (Energimyndigheten, 2013).  

 

Figur 4 – Kumulativt och årligen installerad solcellseffekt i Sverige. Källa: IEA PVPS, 2013.  

Det bör dock nämnas att installationstakten har avtagit i Europa. Detta kan vara en följd av att många 

länder minskar statligt stöd för mikroproducenter.  

Internationellt är Sverige dock inte en av de av de mer framträdande länderna inom solcellsanvändning. I 

Sverige bidrar solceller med mindre än 0,03 % av den totala elkonsumtionen. Den totalt installerade 

effekten uppgår år 2013 till 43,1 MW, se Figur 4. Detta kan jämföras med Tyskland och Italien som båda 

har mer än 5 % solcellsgenererad elektricitet av landets totala elkonsumtion, som motsvarar installerade 

effekter på 32 462 MW respektive 16 450 MW. De asiatiska marknaderna hade den högsta tillväxten 
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med en ökning på 66 % under 2012. Kina installerade näst mest solcellskapacitet under 2012 (IEA PVPS, 

2013).  

 

Figur 5 – Prisutvecklingen för solcellssystem i Sverige. Typiska medelvärden exklusive moms. Källa: IEA-PVPS, 2013. 

Solvärmeinstallationer 

Antal installerade solfångare i Sverige har ökat sakta men stadigt de senaste åren, undantag 2012, se 

Tabell 1. 

Tabell 1 – Antal solfångare på småhus år 2007-2012 Källa: Energimyndigheten, 2013. 

 

Ökningen kan förklaras av att det funnits ett statligt solvärmestöd i Sverige för investeringskostnaden 

vilket upphörde år 2011 (Boverket, 2012).  

Värmepumpsinstallationer 

Antalet installerade värmepumpar ökar stadigt i Sverige, se Tabell 2. Idag beräknas omkring hälften av 

landets småhus (cirka 1 miljon) vara utrustade med någon typ av värmepump (Energimyndigheten, 

2013).  

Tabell 2 – Antal småhus utrustade med värmepump i Sverige år 2007-2012. Källa: Energimyndigheten, 2013. 

 

Installerade värmepumpar förekommer främst i hushåll utan tillgång till fjärrvärmenät.  
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 Syfte och mål 
En intresseförskjutning, av såväl allmänhet som beslutsfattare, från solvärme till solel har observerats i 

Sverige under senaste tiden. Frågan är om denna förändring kan förklaras av tekniska eller ekonomiska 

skäl. Huvudsyftet med detta examensarbete har därför varit att teknoekonomiskt och miljömässigt 

jämföra olika typer av solfångare och solceller installerade på ett småhus med ett visst beräknat 

uppvärmningsbehov. Detta för att utreda vilken solenergilösning är mest energieffektiv, lönsam och 

miljövänlig för ett småhus i arktiskt klimat. 

Specifika mål har varit att: 

- Genomföra en omfattande litteraturstudie om småskalig solenergiteknik i syfte att kartlägga 

lämpliga tekniker för arktiska klimat  

- Beräkna energibehovet i ett småhus beläget i arktiskt klimat.   

- Undersöka lämplig värmepumpsteknik för arktiskt klimat   

Utveckla en beräkningsmodell för utvärdering och analys av energiprestanda, ekonomi och 

miljöpåverkan vid solenergiinstallationer i ett småhus 

 Metod och avgränsningar 
Beräkningsmodellen skapas i MS Excel. Geografiskt avgränsas beräkningarna till förutsättningarna som 

råder i Luleå. Geografiska koordinater kommer dock vara en av de variabler i beräkningsmodellen som 

senare kan varieras. Beräkningar för energitillförsel är bifogade i Bilaga A och urklipp från 

beräkningsmodellen är bifogade i Bilaga C-F.  

Energibehovet beräknas för ett normalt småhus (definierat i Bilaga B) i Luleåområdet med vattenburet 

uppvärmningssystem. Båda systemen fordrar en kompletterande energikälla under perioder då 

solinstrålningen inte räcker till för att täcka energibehovet vilket i denna undersökning kommer att vara 

direktverkande el.  

Energiprestanda, ekonomi och miljöpåverkan undersöks och jämförs för följande uppvärmningssystem, 

se Tabell 3. 

Tabell 3 – Olika systemkombinationer.  

 
Solsystem Värmepump Direktverkande el 

System 1 Plan solfångare (4, 5, 6 st.)  Nej Ja 

System 2 Vakuumsolfångare (3, 4, 5 st.) Nej Ja 

System 3 Solcell (PV 1, PV 2, PV 3) Nej Ja 

System 4 Plan solfångare x 4 Ja Ja 

System 5 Vakuumsolfångare x 3 Ja Ja 

System 6 Solcell (PV 1, PV 2, PV 3) Ja Ja 

Solvärmesystemen dimensioneras efter ett småhus lägsta energibehov, vilket inträffar under 

sommarperioden juni till augusti, för att undvika överskottsproduktion.  
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Värmepumpen dimensioneras efter ett småhus årliga energibehov utöver det som solenergisystemet 

värmepumpen är kombinerad med beräknas tillföra. Dimensionering av värmepump utförs med hjälp av 

Thermias beräkningsprogram (HPC), se Bilaga H.  

Störst andel tillförd energi behöver inte rimligtvis resultera i lägst totalkostnad. Störst andel tillförd 

energi innebär dock lägst behov av direkt-el vilket medför beroende av el-priser och miljökonsekvenser 

från hur den köpta elektriciteten är producerad. Denna undersökning är avsedd att resultera i andel köpt 

elektricitet (som behövs för att täcka husets energibehov) och till vilket pris för respektive energisystem. 

Förutom HPC-dimension används också PVSYST som beräkningshjälpmedel. I PVSYST kan kompletta 

solcellsystem analyseras för prestanda och dimensionering. HPC-dimension är som namnet antyder ett 

också ett dimensioneringsprogram för val av storlek på värmepump.  
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2. Solbaserade uppvärmningssystem och värmepumpar 
Ett solvärmesystem kan i en av sina enklaste former bestå av svart vattenslang som värms upp under en 

sommardag på gräsmattan. Det första kommersiella solvärmesystemet ”Climax-Solar-Water Heater” 

(patenterad 1891 i Maryland, USA) bestod av tunnare tankar inbyggda i en låda täckt av glas. 

Solvärmarens marknad hade ett uppsving i början av 1900-talets USA. Sedan stora fyndigheter av olja 

och naturgas upptäcktes i västra USA under samma tid blev dock solvärmarna utkonkurrerade av billig 

fossil energi. Utvecklingen för solvärmen stod i princip still fram till första oljekrisen år 1973, varefter 

solenergin åter väckt intresse (Sidén, 2011).  

Idag finns det betydligt mer högteknologiska lösningar såsom vakuumrörsolfångaren där värmeförluster 

har minimerats eller solcellen som omvandlar solljuset till elektricitet.  Det har även utvecklats 

storskaliga solkraftssystem där vanligtvis reflektorer används för att koncentrera solljuset och därmed 

erhålla en högre effektivitet. En stor andel av de solfångare som har installerats i Sverige har också 

tillverkats i Sverige även om importen av solfångare har ökat under de senaste åren (Svensk Solenergi, 

2007). Stora solvärmeanläggningar som uppfördes i Sverige under 1980-talet har lett till att merparten 

av de största solvärmeanläggningarna i världen bygger på svensk teknik (Sidén, 2011). Nedan 

presenteras tekniker lämpliga för småskalig produktion för ett småhus i skandinaviskt klimat.  

 Solfångare 
En solvärmeanläggning värmer vatten som antingen kan användas som tappvarmvatten (se Figur 6) eller 

som ett tillskott till uppvärmning av bostadens inomhusluft. Andra användningsområden kan vara att 

torka en fuktig husgrund eller att värma upp en pool. Vanligtvis består solvärmesystemet av solfångare, 

cirkulationspump, varmvattenberedare eller ackumulatortank (Svensk Solenergi, 2007). 

 

Figur 6- Schematisk bild över ett solfångarsystem med ackumulatortank som värmer tappvarmvatten.  

① Solfångare. ② Elpatron. ③ Tappvarmvatten. ④ Inlopp kallvatten. Källa: Energimyndigheten, 2013. 

På grund av Sveriges långa sommardagar kan solvärmen svara för huvuddelen av värme- och 

varmvattenbehovet i cirka 4-6 månader i södra Sverige och under en något kortare period i norra 

Sverige.  

De vanligaste vätskeburna solfångarna brukar normalt delas upp i plana solfångare och 

vakuumrörssolfångare. Plana solfångare är den äldre varianten som fortfarande är Sveriges mest vanliga 

solfångare. Vakuumrörsolfångare använder en liknande teknik dock med vakuumrör som upptar 

solinstrålningen istället för en plan glasad yta. Vakuumrören medför att lednings och konvektions-

förluster kan försummas vilket i regel gör dem mer effektiva med en relativt hög verkningsgrad trots låga 
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temperaturer. En solfångares prestanda beror på solinstrålning, solfångarens arbetstemperatur, 

omgivningstemperatur, omgivande vindförhållanden, vätskeflöden etc. Årsutbytet hos plana solfångare 

är generellt 300-530 kWh/m2 och för vakuumsolfångare omkring 450-800 kWh/m2 (Energimyndigheten, 

2013).  

Vid jämförelse av olika solfångare använder Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, genomgående sig av 

aperturarean. En jämförelse med aperturarean leder ofta till att vakuumrörsolfångaren (särskilt i 

frånvaro av reflektorer) en högre verkningsgrad. För plana solfångare motsvaras aperturarean av den 

genomskinliga arean men för ett vakuumrörsolfångare (utan reflektorer) har aperturarean ofta 

definierats som rördiametern multiplicerat med rörlängden och antalet rör. Detta innebär att arean 

mellan vakuumrören försummas vilket ger vakuumrörsolfångaren en högre verkningsgrad per 

kvadratmeter. Därför redovisar SP även byggarean i deras jämförelser. Beräknas värmeproduktion per 

byggarea däremot kan vissa plana solfångare resultera i en högre prestanda än vissa vakuum-

rörsolfångare (SP, 2006).  

I koncentrerande solfångare, som namnet tyder, innebär att det att inkommande solljus koncentrareas 

innan det träffar absorptionsplåten. En solfångare verkningsgrad beror inte bara på hur bra värmen 

bevaras utan också hur bra solstrålningen absorberas (Sidén, 2011). För en koncentrerad solfångare är 

värmeupptagningsytan ofta mindre vilket gör att den har relativt låga värmeförluster även vid höga 

arbetstemperaturer och låga omgivningstemperaturer vilket gör dem intressanta för skandinaviskt 

klimat. Det är dock relativt ovanligt med koncentrerande solfångare för småhus (oftast har de solföljning 

och en högre investeringskostnad). Därför har de exkluderats i denna undersökning av olika 

uppvärmningstekniker. Detsamma gäller hybridsolfångare som genererar både el och värme (i praktiken 

en vattenkyld solcell) men som dock ofta är av koncentrerande solfångarmodell.  

2.1.1 Plana solfångare 
Dagens vanligaste uppvärmningsteknik som använder solenergi är som ovan nämnt den plana 

solfångaren. Den har en enkel och icke solföljande (stationär) design som gör att tillverkningskostnaden 

är relativt lågt. Driftkostnaden är i princip obefintlig då minimalt underhåll krävs. Det finns många 

fördelar med plana solfångare men nedan sammanfattas de främsta fördelarna; 

- Effektiv under de varma sommarmånaderna. 

- Enkel och robust konstruktion – kan tillverkas på egen hand. 

- Låg tillverkningskostnad 

- Går att integrera i takbeklädnad. 

Eftersom solljuset inte isoleras av vakuum, och normalt sätt inte använder optisk koncentration innebär 

detta relativt stor värmeförlustarea vilket ger relativt stora värmeförluster och låg medelverkningsgrad 

kring 50 % vid normal arbetstemperatur (Lindblom, 2011).  

Funktion  

De huvudsakliga komponenterna i en vätskeburen plan solfångare är absorptionsplåten, rören under 

absorptionsplåten där vätskan värms upp, ett transparent skydd (ofta i form av glasskiva) och den 

isolerande behållaren, se Figur 7. Syftet med inglasningen är att släppa igenom maximalt med solljus och 

samtidigt minimera utgående värmeförluster. Absorptionsplåten är ofta behandlat för att inte ska släppa 

ut långvågig värmestrålning. En sådan yta brukar kallas selektiv och även täckglaset har ofta selektiva 

egenskaper. Värmen från absorptionsplåten kan förloras genom värmestrålning, värmeledning till 
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omgivande material och konvektion. Det enda stället där värmeledning helst ska ske är från 

absorptionsplåten till vätskerören där det därför är viktigt med god kontakt. Botten och sidor däremot är 

vanligtvis isolerade med exempelvis mineral- eller stenull, ca 2,5-8 cm tjockt (Sidén, 2011).  

 

Figur 7- Typisk design av en plan solfångare. Källa: Tiwari, 2002.   

2.1.2 Vakuumrörsolfångare  
I vakuumrörsolfångaren är absorptionsplåten innesluten i vakuum vilket innebär frånvaro av luft. Därför 

uppstår varken lednings- eller konvektionsförluster vilket ger vakuumrörsolfångare en hög medel-

verkningsgrad omkring 70 % vid normal arbetstemperatur (Andrén, 2011). Det finns många fördelar med 

vakuumrörsolfångaren men nedan sammanfattas de främsta fördelarna; 

- Hög verkningsgrad även vid stora temperaturdifferenser mellan absorptionsplåt och omgivning. 

- Hög verkningsgrad även vid måttlig solintensitet, rund absorbator innebär bra solljusupptagning 

även från sidan.  

- Ibland är vakuumrören vridbara inuti solfångare vilket medför en bättre täckningsgrad.    

- Höga temperaturer kan uppnås vilket utökar användningsområdet – fördelaktigt vid 

borttransport och lagring av värme. 

- Den låga vikten innebär lättare transport.  

Den främsta nackdelen med vakuumrörsolfångare jämfört med plana solfångare har hittills varit den 

högre tillverkningskostnaden. Priserna förväntas sjunka varmed vakuumrörsolfångarens marknadsandel 

förutspås att öka. Det bör också nämnas att vakuumrörsolfångaren är sämre på att värma bort eventuellt 

snötäcke eftersom det vanligtvis är lägre temperatur på rören på grund av det isolerande vakuumet.  

Funktion  

En vakuumbaserad solfångare består i regel av ett antal fristående glasrör. Rörets uppbyggnad inuti kan 

variera men grundprincipen innebär att det finns ett vakuum som minimerar att värmeenergi som strålat 

in läcker ut. Funktionen kan efterliknas en hederlig glastermos. Glaset för vakuumrörsolfångare består 

oftast av tåligt glas, exempelvis borosilikatglas. Nedan följer tekniken bakom vakuumrör av typerna; 

direkt genomströmmande, heat pipe och U-rör, som alla använder olika metoder för att transportera 

bort värmen från vakuumröret. 

Direktgenomströmmande vakuumrörsolfångare  

Den direkt genomströmmande modellens teknik består i ett självcirkulerande vattenfyllt koaxialt rör 

inuti vakuumröret, se Figur 8. De är inte vanligt förekommande i Sverige och har inte testats av Sveriges 

forskningsinstitut, SP, som andra konventionella solfångare. De kan dock vara ett lämpligt alternativ för 
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exempelvis sommarstugor där självcirkulering gör dem självgående och om de exempelvis arbetar mot 

en varmvattensberedare sker cirkuleringen automatiskt så länge vakuumröret är varmare än beredaren. 

Den direktgenomströmmande modellen är dock inte lämplig på ställen där det är risk för minusgrader 

och frost vilket gör att denna teknik inte kommer att jämföras i aktuell undersökning som är anpassad 

mot skandinaviskt klimat.  

 

Figur 8 – Illustration av en direktgenomströmmande vakuumrörsolfångare. Källa: ISFH, 2013. 

Heat pipe 

I heat pipe-modellen har en kopparpistong förts ned i vakuumröret och där toppen av kopparpistongen 

är en del av en värmeväxlare, se Figur 9. Heat pipe är ett således ett kopparrör med ett medium som 

förångas när värmen stiger i röret fram till värmeväxlaren där den sedan kyls ned och kondenseras till 

vätska och rinner tillbaka ned i pistongen där den åter hettas upp. I toppen (ibland kallad från eng. [bulb] 

som är en torr värmeväxlare) överförs värmen med hjälp av glykolblandat vatten och flänsar (ofta gjorda 

av aluminium och gäller endast heat pipes med cylindrisk absorptionsplåt) vidare till en ackumulatortank 

eller varmvattensberedare. Det förekommer också heat pipes med plan absorptionsplåt. Heatpipen är 

vanligtvis en konstruktion av ett kopparrör med undertryck för att eftersträva sänkt kokpunkt. Eftersom 

denna teknik innebär en termodynamisk process måste heat pipen monteras lutande (Andrén, 2011).   

 

Figur 9 – Vakuumrörsolfångare av typen “heat-pipe”. Källa: Solenergiteknik, 2013. 

U-rör 

I ett U-rör leds vätskan ner i kopparrör, värms upp bakom absorptionsplåten och vänder upp ur 

vakuumröret igen, se Figur 10. Absorptionsplåten kan vara plan eller cirkulär i form av det inre rörets 

utsida. U-rör-modellen är mindre känslig mot lutning men rekommenderas ändå att monteras i 30°- 60° 

för bästa effekt (Andrén, 2011).  
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Figur 10 – Bilden visar tre stycken vakuumrör med av modell U-rör. Källa: Elektrotec Energy, 2014.   

Värmebärare 

För solfångare anpassade till småhus används oftast glykolblandat vatten. För heat pipes med partiell 

förångning måste glykol som tål förångning användas (Andrén, 2011).  

2.1.3 Dimensionering av solfångare 
På grund av de meteorologiska variationer som råder i Skandinavien måste soltekniken integreras med 

annan energikälla eller energin lagras för att säkerställa att hushållets energibehov tillgodoses. 

Solvärmen kan dimensioneras efter ett system med eller utan värmelagring. De vanligaste typerna av 

värmelagring brukar delas upp i säsongslagring samt korttidslagring. I denna undersökning med mer 

småskaliga solvärmesystem kommer endast tillfällig värmelagring i ackumulatortank respektive 

värmepumpens borrhål att undersökas.     

Strategin för dimensionering brukar vara att eftersträva hög täckningsgrad och lågt solvärmepris. Det är 

dock svårt att uppnå både hög täckningsgrad och lågt solvärmepris. Täckningsgraden avser hur stor del 

av uppvärmningsbehovet som tillgodoses. För att uppnå ett lågt solvärmepris, som är fallet i denna 

undersökning, bör överskottsenergi undvikas och solfångare dimensioneras efter hushållets energibehov 

under sommaren. Eftersom ett hushålls värmebehov under den svenska sommaren i princip är 

obefintligt innebär detta främst dimensionering efter varmvattensbehovet. Andra styrande faktorer kan 

vara ackumulatortank (se avsnitt 2.1.4 Ackumulatortank), tillgänglig takyta, övrigt värmesystem och 

eventuell extra sommarförbrukning som t.ex. utomhuspool, gäststuga med dusch osv. En stor 

solfångaryta kan vara fördelaktigt med ackumulatortank eftersom önskad temperatur kan uppnås efter 

kortare tid och det konventionella värmesystemet, t.ex. el-patron kan frånkopplas tidigare (Andrén, 

2011).   

Generellt gäller att 4-6 kvadratmeter solfångare dimensioneras för ett tappvarmvattensystem och 

kombineras med en ackumulatortank eller varmvattenberedare (se Figur 11) med omkring 300 liters 

volym. Om uppvärmning utöver tappvattnet (kombisystem) är eftersträvat bör solfångare på omkring 8-

12 kvadratmeter anslutna till en ackumulatortank med omkring 500-750 liters volym 

(Energimyndigheten, 2013). En förutsättning för kombisystemet är att huset har ett vattenburet 

värmesystem. Ackumulatortanken ansluts också till annan värmekälla exempelvis pellets/ved/elpanna 

eller värmepump.  
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Figur 11 – Systemschema av ett tappvarmvatten(vänster) respektive kombisystem(höger). Källa: LESOL, 2013. 

Ett problem med större dimensionering kan vara överskottsproduktion på sommaren. Överskotts-

produktions innebär inte någon extra kostnad men överhettning/kokning i ackumulatortank kan uppstå. 

Värmebäraren bör kontrolleras årligen och eventuellt bytas ut efter ca 15 år vilket vanligtvis inte utgör 

någon större kostnad (Andrén, 2011).  

2.1.4 Ackumulatortank 
Ackumulatortanken fungerar som ett värmelager för att ta hand om variationer i värmelasten. 

Underdimensionerade tankar kan reducera solfångarens verkningsgrad eftersom drifttemperaturen 

snabbt stiger och leder till ökade värmeförluster. En för stor tank kan däremot bidra till ökad andel 

tillsatsvärme eftersom det tar längre tid för systemet att uppnå önskad temperatur.  En annan fördel 

med ackumulatortank är färre start- och stoppsekvenser vilket innebär en jämnare drift och längre 

livslängd. En ackumulatortanks pris varierar främst efter utformning, storlek och prestanda men brukar 

förkomma inom prisintervallet 5 000–20 000 kr (Andrén, 2011).   

2.1.5 Installation av solfångare 
Solfångaren bör placeras riktade mot söder och med en lutning i intervallet 15°-60°. Solfångaren kan 

monteras direkt på taket, antingen integrerat i taket vilket ger en bättre isolering men mer omständlig 

installation eller ovanpå taket. Solfångarens lutning kan justeras och behöver inte nödvändigtvis följa 

takets lutning men i sådant fall bör det tilläggs-isoleras mellan tak och solfångare. Vinkel för optimal 

produktion är dock varierande efter årstid (lägre lutning kring 15° ger mer värme på sommaren samtidigt 

som en högre lutning kring 60° ger mer värme på våren och hösten). Solföljning för solfångare kan bidra 

till större täckningsgrad och högre effektivitet men till småhus är sällan förekommande på grund av 

omständlig installation/högre investeringskostnad (Svensk Solenergi, 2013).  

Det är ingen större skillnad på hur plana solfångare jämfört med vakuumrörsolfångare bör placeras. En 

fördel med vakuumrörsolfångaren är de ibland förekommande vridbara rören vilket innebär att placering 
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Figur 12 – Två stycken plana solfångare (två moduler – en 
panel) monterade på ett tegeltak. Källa: Sol & Energiteknik AB, 
2014. 

mot söder kan vara mer lättillgänglig. En del av vakuumrörsolfångarna kräver alltid en viss lutning för att 

fungera. I Figur 12 och Figur 13 visas de två olika solteknikmodellerna monterade på tak.  

  
Figur 13 – Vakuumrörsolfångare monterade på plåttak. 
Källa: Sol & Energiteknik AB, 2014. 

 

Placering av solfångaren i sydöstlig eller sydvästlig orientering brukar generellt innebära ett 

produktionsbortfall på omkring 10 % (jämfört med placering rakt i syd). Är avståndet mellan solfångarna 

och ackumulatortanken över 25 meter långa kan värmeförlusterna från rören uppgå till cirka 10 % 

(Sidén, 2011).  

Förutom en ackumulatortank bör också någon typ av drivsystem inkluderas för att transportera den 

absorberade värmen, vanligtvis en cirkulationspump. I drivpaketet ingår också något styr- och 

reglersystem som exempelvis stänger av solkretspumpen (då stannar även cirkulationspumpen) om 

temperaturen blir för hög och det är risk för slitage av material eller att tanken börjar koka och haverera. 

Större system har ofta ett mer avancerat styrsystem med exempelvis larmcentral, dataregistrering osv 

men kostnaden för en mer noggrann övervakning innebär minskad ekonomisk lönsamhet för systemet. 

För mindre solfångarsystem med ackumulatortank sker värmeväxlingen till ackumulatortanken ofta i 

form av en rörslinga i tanken, se Figur 14. I större system eller system där ackumulatortanken inte är 

anpassad för solvärme används oftast en plattvärmeväxlare som sker utanför ackumulatortanken 

(Andrén, 2011). 

 

Figur 14 – Två olika former av värmeväxling från ackumulatortank där rörbatteriet monteras inuti ackumulatortanken och 
plattvärmevärmeväxlaren arbetar utanför ackumulatortanken. Källa: Andrén, 2011.   
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Även expansionskärl, ventiler (back-, regler- och säkerhetsventiler) och smutsfilter ingår i drivpaketet. Ett 

expansionskärl är nödvändigt för att kompensera för den volymändring som sker i den slutna solkretsen 

på grund av temperaturändring. Vid montering av en något högre lutning (ca 50°) kan verkningsgraden 

jämnas ut mer över året (ofta till på bekostnad av en något lägre total verkningsgrad) men detta kan 

också underlätta för problem med snötäckning. Snötäckning är vanligtvis inget större problem även i 

norra Sverige eftersom vanligtvis glider snötäcket relativt snabbt av när solfångare blir varm (Andrén, 

2011).  

 Solceller 
Solceller används för att direktomvandla solenergi till elektricitet i form av likström. Processen sker utan 

att någonting i solcellen förbrukas. Fördelen att kunna producera elektricitet nära användningen innebär 

försumbara transmissionsförluster. Nätanslutna solcellssystem levererar överskottsproducerad el ut på 

nätet medan fristående system använder batterier för en del av överskottsproduktionen.  

Solcellen idag är vanligtvis tillverkad av en några tiondels millimeter tunn platta av kisel (Si), som är ett 

halvledarmaterial. En kiselsolcell ger cirka 0,5 Volt vilket är för låg spänning för praktisk tillämpning. 

Därför seriekopplas ett antal celler, ofta 30-36 stycken, till en solcellsmodul för att lämpligtvis kunna 

användas för laddning av ett 12 Volts blybatteri eller anslutas till en växelriktare. De två vanligaste 

förekommande solcellsmodulerna är idag är uppbyggd av kristallina kiselsolceller eller uppbyggd av 

amorfa kiselsolceller (eller andra halvledarmaterial t.ex. CdTe, CIGS) även kallade tunnfilmssolceller 

(Svensk Solenergi, 2013).   

Trots att kisel är ett av de vanligaste grundämnena i jordskorpan har detta varit det främsta problemet i 

produktionen eftersom kislet kräver dyr renings- och förädlingsprocess. Materialåtgången kan förefalla 

liten eftersom det avser mycket tunna plattor men jämförelsevis med andra elektronikkomponenter är 

mängden ofta mycket större. Därför har teknikutveckling främst avsett att försöka göra solceller ännu 

tunnare eller eventuellt solcellstillverkning med andra material. Andel energi en solcell kan absorbera 

beror på absorptionskoefficienten samt tjocklek (Sidén, 2011). 

Marknadsandelen för kristallina solceller uppgår till cirka 80-90 %. En kristallin kiselsolcell har en 

verkningsgrad på ca 25 % (Green/Emery m.fl.) och modulverkningsgraden kan gå upp till 20 % (Svensk 

Solenergi). Tunnfilmsolceller kan göras upp till 100 gånger tunnare än kristallina solceller vilket sänker 

tillverkningskostnaden samt ökar flexibiliteten att belägga olika ytor. Modulverkningsgraden är dock 

fortfarande betydligt lägre än kristallina solceller och brukar vanligtvis vara kring halva kristallina 

solcellens modulverkningsgrad (Svensk Solenergi, 2013).    

2.2.1 Funktion 
En solcell fungerar på liknade sätt som en diod. När solens strålar träffar en solcell uppstår en elektrisk 

spänning mellan cellens fram- och baksida. Det är denna potentialskillnad som driver solcellens 

elektroner i en bestämd riktning och en ström uppstår om en extern väg kopplas in (Energimyndigheten, 

2013).  

När tillräckligt stor energimängd tillförs exciterar valenselektroner till en energinivå kallad 

ledningsbandet och blir rörliga i kiselkristallen. Den energi som krävs för att excitera elektronerna från 

valensbandet till ledningsbandet kallas bandgapet och är för kisel 1.1 eV. Förhållandet att endast 1.1 eV 

kan upptas förklarar begränsningen i solcellens verkningsgrad. Ljusenergi i form av fotoner med lägre 
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energi upptas inte alls och fotoner med högre energi förlorar överskottet som värme. Den teoretiska 

verkningsgraden för en kiselcell är 29 % (Sidén, 2011).   

Innan renings- och förädlingsprocessen har kisel ingen speciellt bra ledningsförmåga, varav namnet 

halvledarmaterial, men för användning i solcell manipuleras denna egenskap med hjälp av ett förfarande 

kallat dopning. Ena sidan av kislet dopas vanligtvis med fosfor som har fem valenselektroner och 

eftersom kisel har fyra valenselektroner innebär detta att en elektron är mindre fast bunden i ett yttre 

skal. Denna sida är N-dopad och kallas för N-kisel. Den andra sidan dopas oftast med Bor som har tre 

valenselektroner vilket resulterar i vad som brukar kallas ”elektronhål” som kan flyttas mellan olika 

positioner i kristallen. Ledningsförmågan ökar och denna sida är p-dopad, benämns p-kisel. De 

exciterade elektronerna i ledningsbandet attraheras av n-kislet och samlas på ovansidan av solcellen 

varav en spänning uppstår. Kopplas en yttre elektrisk förbindelse uppstår en ström och solcellen kan 

avge den upptagna solenergin som elektrisk energi, se Figur 15, (Sidén, 2011).   

 

Figur 15 – Illustration av en kiselsolcell. Källa: Solelprogrammet, 2013. 

2.2.2 Tillgängliga solcellsprodukter  
Under 2012 gick flertalet solpanelföretag i Sverige i konkurs som var en väntad följd av den kinesiska 

solcellsmarknadens framgång. Detta bör dock inte förväxlas med avsvalnat intresse för solceller. De 

solcellsanläggningar som tillverkats de senaste åren är, som tidigare nämnt, i huvudsak av de två olika 

modultyperna kristallina kiselsolceller och tunnfilmssolceller vilka kommer att presenteras i kommande 

avsnitt. Det finns dock också t.ex. färgensiterade solceller (eng. dye-sensitized DSC) som använder 

färgämnen i en elektrolyt och nanopartiklar av titanoxid (Grätzelceller) som är speciellt intressant vid 

byggnadsintegrering och har potential för mycket låga tillverkningskostnader (Energimyndigheten, 

Solelprogrammet). Det finns även solceller tillverkade av plast som inte anses vara långt efter i 

utvecklingen (Solenergiteknik, 2013).  

Kristallina kiselsolceller (c-Si) 

Monokristallina kiselsolceller har generellt högst effektivitet och kan förklaras genom atomernas 

perfekta symmetri i kiselkristallen. I polykristallina celler är kiselatomerna något mindre symmetriskt 

ordnade och oregelbundenheterna i kristallen innebär en lägre verkningsgrad. De har dock lägre 

tillverkningskostnad. 
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Amorfa kiselsolceller (a-Si)  

Amorfa kiselsolceller produceras som tunnfilmssolceller har ytterligare lägre verkningsgrad och än lägre 

tillverkningskostnad. Tunnfilmsmodulerna består endast en några millimeter tunn film.  

CIGS (Cupper-Indium-Gallium-Selenide) 

CIGS är den mest effektiva tunnfilmssolcellen med en uppnådd verkningsgrad på 15 % för en cellstorlek 

på 30 x 30 centimeter (Karg, 2012) och 19,6 % för en kvadratcentimeter(Green, Emery et al. 2013). De 

påminner om CdTe-celler i uppbyggnad och har en tjocklek på endast ca 50 nanometer. CIGS-celler 

innehåller vanligen ett buffertskikt av Kadmium vilket är en tungmetall och kan inte brytas ned naturligt. 

Det pågår mycket forskning om CIGS-celler och ämnen som kan ersätta detta skikt t.ex. Indium som dock 

finns i begränsad mängd.  

2.2.3 Installation av solcellssystem 
Generellt för implementering av solcellspanel på tak gäller liknande tillvägagångssätt som för solfångare, 

se avsnitt 2.1.5, dvs. sydlig riktning och i en lutning i intervallet 35-50°. Skuggning, snötäckning och 

nedsmutsning bör undvikas. Det är också viktigt att skydda cellerna mot fukt och mekaniska belastningar 

genom att inkapsla cellerna i en ram som täcks av en skyddande glasskiva för att sedan seriekopplas till 

en modul som kan ge en högre spänning. Solcellernas avgivna elektricitet kan antingen ladda upp batteri 

eller anslutas till växelriktare. 

För att koppla solcellens elproduktion till elnätet seriekopplas sedan solcellmodulerna i så kallade 

”strängar” som i sin tur parallellkopplas i en kopplingslåda, se Figur 16. Efter kopplingslådan riktas 

strömmen i växelriktare via en DC-brytare. Från växelriktaren går strömmen vidare till bostadens 

elcentral via en AC-brytare och vanligtvis en elmätare. Från elcentralen fördelas elen till bostaden egna 

elsystem eller till det anslutna nätet (Solelprogrammet, 2013).    

 

Figur 16 – Schematisk bild över ett solcellssystems alla elektriska delar. Källa: Solelprogrammet, 2014.  
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Det bör också kontrolleras att inte DC-spänningarna överstiger vad bostadens el-patron klarar. Det finns 

AC-paneler där varje panel har sin egen växelriktare installerade i Sverige men det är fortfarande relativt 

ovanligt. Användning av små växelriktare blir allt vanligare eftersom det tidigare ofta varit den 

komponenten som orsakat kostnader. Livslängden för kristallina solcellsmoduler bedöms vara kring 20-

30 år och för tunnfilmsceller något kortare omkring cirka 15 år (Energimyndigheten, 2013).   

Drift och underhållskostnaderna för solcellsanläggningar är nästan obefintliga och det som oftast orsakar 

kostnader är problem med växelriktaren. På senare år har detta förbättrats genom att installera flera 

små växelriktare istället för en stor (30-100 kW) som lättare kan bytas ut vid haveri (Svensk Solenergi, 

2011).  

Innan installation av nätanslutet solcellssystem bör en föranmälan till nätägaren vara gjord. När 

installationen är gjord ska en färdiganmälan göras. Oftast är en 3-fas installation att föredra om 

inmatning av överskottsel ska minimeras. Det är också viktigt att en säkringsvakt installeras mellan hus 

och nät för att undvika haveri vid t.ex. strömavbrott (Luleå Energi, 2014). Maximalt kan 3 kW kopplas in 

på en fas om huset har en 16 A mätarsäkring vilket vanligtvis är fallet vid installation av bergvärmepump. 

När solcellssystemet är installerat bör ett inmatningsabonnemang tecknas där det ingår att elbolaget 

installerar en mätarcentral (mätare som kan mäta elkonsumtion/produktion i två riktningar). Till 

fristående system kopplas vanligtvis batteri. Även en laddningsregulator måste då införskaffas. Enligt 

flertalet leverantörer innebär batterier till nätanslutna solcellssystem endast en nackdel på grund av 

installationskomplikationer. 

2.2.4 Dimensionering av solceller 
Dimensionering av solceller kan göras på olika sätt. Eftersom det i Sverige sällan är lönsamt att 

dimensionera för överskottsproduktion försöker de flesta uppskatta genomsnittlig elanvändningen per 

dygn och dimensionera efter denna. Dygnvariationen mellan elanvändning och solelproduktion är svår 

att anpassa. Figur 17 visar solelproduktion och elanvändning under sommartid för ett normalt 

bostadshus.   

 

Figur 17 – Exempel på variation mellan elanvändning och solelproduktion (2,23 kWp) för ett hus med fjärrvärme under en 
sommarvecka. Källa: Elforsk, 2010.  

Dygnsbehovet av el bör uppskattas och generellt innebär detta en liten solcellsanläggning på omkring 0,5 

kW. Det finns dock delar av Sverige (t.ex. Dalarna) där det i nuläget är möjligt att uppnå ett rimligt 
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försäljningspris av överskottselen, omkring 1 kr/kWh, som gör att stora nätanslutna solinstallationer är 

att föredra.  

Ett alternativ för icke nätanslutna solcellssystem är att dimensionera efter årsutbyte och säkra 

användningen genom tillräckligt stora batterier och införa ett årstidslager. Detta har dock visat, både 

genom nationella och internationella utredningar, ge höga livscykelkostnader och låg lönsamhet (Krohn, 

2004).  
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  Värmepumpar 
Värmepumpen beskrivs ofta som en miljövänlig, ekonomisk och energibesparande uppvärmningsteknik 

om det är en förnyelsebar energikälla som driver värmepumpen. Elektriskt drivna värmepumpar för 

bostäder kan normalt generera cirka tre gånger mer värmeenergi än elenergi. Industriella 

motsvarigheter kan generera upp till tio gånger mervärme än tillförd elektricitet (IEA, 2014). 

2.3.1 Funktion 
Värme överförs naturligt från en högre temperaturnivå till en lägre temperaturnivå enligt strävan efter 

termodynamisk jämvikt (Alvarez, 2011). Värmepumpar kan överföra värme i motsatt riktning med hjälp 

av en relativt liten mängd energi vanligtvis elektricitet eller bränsle. Därför kan värmepumpar överföra 

värme från omgivande värmekällor såsom omgivande luft, mark eller grundvatten in till exempelvis en 

bostad. På reversibelt sätt kan en värmepump också användas för kylning (IEA, 2014). 

Termodynamisk process 

I ett värmepumpssystem med ångkompression är de huvudsakliga komponenterna kompressor, 

expansionskärl (strypventil) och två värmeväxlare i form av en förångare och en kondensor.  

 

Figur 18 – Elmotordriven ångkomprimering med sluten cykel. Källa: (IEA, 2014). 

Processen som illusteraras i Figur 18 innebär att ett köldmedium, det vill säga cirkulerande mediet i 

värmepumpen, kondenseras på högtryckssidan och förångas på lågtryckssidan. Det medium som 

transporterar värmen till förångaren kallas köldbärare och för att fasomvandling från den relativt låga 

temperaturen som köldbäraren transporterar till förångaren skall kunna ske krävs det att köldmediet har 

en låg kokpunkt vid atmosfärstryck. Förångning sker vid önskad temperatur eftersom köldmediets 

massflöde regleras genom en strypventil så att trycket i förångaren motsvarar önskad 

kokningstemperatur (IEA, 2014). 

Köldmedier  

För värmepumpar med stängda cykler används vanligen ett köldmedium. Det köldmedium, som ibland 

även kallas arbetsmedium, bör ha följande termiska egenskaper (Alvarez, 2011):  

- Lägre fryspunkt än den lägsta avsedda för förångningstemperatur 

- Den kritiska punkten, det vill säga vid kritiskt tryck och temperatur, är över den högsta avsedda 

kondenseringstemperaturen 

- Ångtrycket ej är för högt (för att underlätta konstruktionsarbete) eller för lågt (för att undvika 

allt för stora volymflöden). Normalt arbetstryck är omkring 1-25 bar.  
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Vanligt förekommande köldmedier brukar vara; ammoniak, freoner och kolväteföreningar (H. Alvarez, 

2011).  

2.3.2 Värmekällor 
Värmepumpen utnyttjar som tidigare nämnt energi med lägre kvalité t.ex. från berg, jord eller 

omgivande luft. Utvunnen värme kan sedan avges till antingen vatten (används ofta för tappvarmvatten) 

och/eller luftvärme. Utifrån vald värmekälla bestäms sedan köldbärare. Värmepumpen prestanda är nära 

relaterat till vilken värmekälla värmepumpen använder (IEA, 2014). Nedan följer en kort beskrivning av 

de främst förekommande värmekällorna.  

Luftvärme 

Luftvärme är ofta väl tillgängligt och en av de vanligaste värmekällorna. Generellt har de dock cirka 10-30 

% lägre SPF jämfört med vattenvärmekällor och i kallare klimat sjunker prestandan mycket. I kallt klimat 

går mycket energi till att avfrosta förångaren (Svep, 2013). I Luleåområdet kan det innebära 

komplikationer med luftvärmepumpar på grund av det kalla klimatet och enligt energimyndigheten är 

driftgränsen omkring – 15 °C (för att kunna ge omkring 55 gradigt vatten till radiatorerna).  

Vattenvärme 

Grundvattenvärme är ofta tillgängligt med en mer stabil temperatur, ofta inom ett intervall på cirka 4-10 

°C. Värmesystem med grundvattnet kan antingen vara av öppen karaktär (direkt förångning) eller stängd 

karaktär (indirekt förångning).  

En nackdel med grundvattenvärmepumpar är den relativt höga installationskostnaden. Dessutom kan 

det finnas begränsande lagar i vissa kommuner som innebär att det är förbjudet att inverka på 

grundvattnet. 

Sjövärme är också ett exempel på en vattenvärmekälla. Sjövattnets temperatur sjunker sällan under 4°C 

och är ett bra uppvärmningsalternativ för medium eller stora energianvändare. Kollektorslangen ska 

helst vara nere vid 25-50 meters djup och vara av korrosionståligt material (gäller även pump och 

värmeväxlare). Förekommer i form av öppet eller stängt (med arbetsmedium) system. Gäller dock att 

den aktuella sjön är nära för att minska transportförluster, se Figur 19 (IEA, 2014).   

   

Figur 19 – Illustration av ett hus med sjövärmeinstallation (vänster) och grundvattenvärmeinstallation (höger). Källa: Nibe, 2014. 

Jordvärme 

Ytjordvärme är värme som lagrats från solen i jordens översta jordlager. Ytjordvärme kan även ibland 

kallas markvärme eller bara jordvärme. Denna värmekälla används ofta för att avisa exempelvis gågator. 

För att extrahera jordens värme placeras horisontella slangar med köldbärarvätska på cirka en meters 

djup (vid placering på två meters djup kallas systemet djupjordvärme), se Figur 20. Blöt mark har bättre 
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förmåga att bevara värme jämför med torr varför denna värmekälla lämpar sig till ställen med mer lerig 

jord jämfört med sandig eller grusig jord. Ytjordvärmepumpar är ett relativt vanligt 

uppvärmningsalternativ i södra Sverige.  

     

Figur 20 – En schematisk skiss over ett ytjordvärmesystem (vänster) och ett bergvärmesystem (höger). Källa: Thermia, 2014. 

Bergvärme 

Bergvärme, även kallat geotermisk värme, utnyttjar värme från jordens inre och kräver ofta borrhål på 

cirka 100-200 meter. Berggrunden håller en nästan konstant temperatur året om och som arbetsmedium 

används alltid något slag av brinevätska, vanligtvis etanol. På grund av kostnaden för de djupa borrhålen 

är det ofta en hög installationskostnad. Det är dock den vanligaste typen av värmepumpinstallationer 

idag i Sverige (Svep, 2014). Bergvärmepumpar är driftsäkra, har låga underhållningskostnader och en 

lång livslängd (15-20 år). Den största drift- och underhållskostnaden för bergvärmepump är ett 

eventuellt kompressorbyte vart 15 år (ca 20 000 kr) vilket ger en årlig driftkostnad på cirka 1 % av 

grundinvesteringen. Anläggningen tar liten plats och kan därför installeras på små tomter. Det bör också 

nämnas att om en existerande bergvärmepump är feldimensionerad, exempelvis om borrhålen ligger för 

nära varandra och riskerar permafrost, kan ett överdimensionerat solfångarsystem med styrning till 

borrhål rädda systemet (Energimarknadsinspektionen, 2013).  

2.3.3 Dimensionering av värmepump 
Generellt är en värmepumpinstallation mer lönsam för hus med större energibehov eftersom 

värmepumpen har högre värmefaktor vid högre värmebehov. Utgångspunkt vid dimensionering av 

värmepump är den önskade utgående temperaturen på värmebäraren.  

En dimensionering för omkring 95-99 % av husets totala värmebehov innebär en dimensionering på 70-

80 % av husets maximala behov och är enligt energimyndigheten den gällande strategin för 

dimensionering. Resterande värmebehov täcks av kompletterande värmekälla t.ex. direktverkande el. 

Vid dimensionering av värmepump gäller att hitta den optimala kombinationen för 

årsmedelsvärmefaktor och täckningsgrad för rådande förutsättningar.  
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  Ekonomiska stödsystem för sol- och värmepumpstekniker 
Statligt bidrag kan vara avgörande för ekonomisk lönsamhet inom aktuella investeringar. Syftet med 

statligt stöd till solenergiinvesteringar att ”bidra till omställningen av energisystemet och till 

näringsutveckling inom energiteknikområdet” (Sveriges Riksdag, 2012).   

2.4.1 Investeringsstöd till solceller 
Det är endast aktuellt med statligt stöd till nätanslutna solcellsanläggningar. Reglerna för försäljning av 

överskottsel är under utredning och det förväntas komma nya direktiv under Maj 2014.  

Sedan 2009 finns statligt stöd för nätanslutna solcellsinstallationer att ansöka. Följande förutsättningar 

gäller för att stödet ska beviljas; 

- Stödet gäller alla typer av elnätsanslutna solcellssystem. 

- Bidraget är på 35 % och gäller hela solcellsinstallationen, både material och arbete.  
- Alla typer av sökanden kan söka stödet.  
- Det maximala stödbeloppet är 1,2 miljoner kronor per solcellssystem.  
- Det totala beloppet som avsatts för stödet är 210 miljoner kronor under åren 2013-2016 och 

syftet med detta stöd är att bidra till omställningen av energisystemet och till 

näringslivsutvecklingen inom energiteknikområdet.  
- Stödet gäller från och med den 1 februari 2013 till den 31 december 2016. 

Utredningen om nettodebitering resulterade i ett förslag att denna inte borde införas delvis på grund av 

konflikt med mervärdesskattedirektivet. Utredningen förslår istället att mikroproducenter ska få en 

skattereduktion som motsvarar det belopp som producenten hade tjänat i ett nettodebiteringssystem. 

Det handlar om en ekonomisk kompensation för den inmatade överskottelen som idag många 

producenter matar in utan ersättning (SOU 2013:46).   

Enligt en utvärdering av investeringsstödet för solceller av konsultfirman ÅF som tillsatts av statens 

energimyndighet är solcellsstödet helt avgörande för den svenska marknaden för solcellsinstallationer. 

Enligt intervjuade aktörer i undersökningen är frånvaron av rationella metoder för avsättning av 

överskottsel det viktigaste hindret för marknadstillväxt för solceller.  

Det rådande förslaget (Regeringens proposition 2013/14:151) som gäller är en skattereduktion på 60 

öre/kWh inmatad el och föreslås träda i kraft 1 juli 2014.   

Elcertifikat 

För varje producerad förnybar MWh el kan producenten erhålla stöd i form av elcertifikat från staten 

som sedan kan säljas på en öppen marknad där priset regleras mellan säljare och köpare. Dem som 

köper elcertifikat är aktörer med så kallad kvotplikt, främst elleverantörer. Elcertifikat kan bli aktuellt för 

solcellsanläggningar under maximalt 15 år, dvs. en kortare period än solcellsanläggningens livslängd. Det 

var endast ca 10 % av de berättigade solcellsanläggningarna under 2012 som ansökt och blivit tilldelade 

elcertifikat. För småhus är det endast lönsamt för överskottsproduktionen som matas in på nätet 

eftersom om all producerad el dvs. även egen använd el inkluderas måste producenten köpa egen 

mätare vilket är beräknat att vara lönsamt vid en betydligt större produktion. Elleverantörer 

kompenserar ofta denna kostnad med en elcertifikatavgift till elpriset (Energimyndigheten, 2013).  
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2.4.2 Investeringsstöd till solfångarinstallation  
Det har tidigare funnits möjlighet till investeringsbidrag för solfångare. År 2011 var sista året öppen för 

ansökan som regering avsatt stöd för. 

2.4.3 ROT-avdrag 
Beslut om ROT-avdrag infördes maj 2009 och gäller retroaktivt från december 2008. ROT-avdraget 

innebär att privatpersoner som äger hus, fritidshus eller bostadsrätt har rätt att dra av 50 % av 

arbetskostnaden vid ett så kallat ROT-arbete. Maximalbeloppet är 50 000 kr per ägare och år. Exempelvis 

är nyinstallation eller utbyte av värmepump avdragsgillt och detta gäller alla typer av värmepumpar. 

Huset måste vara minst vara 5 år gammalt (Skatteverket, 2009). 

För solvärmeinstallationer finns ett schablonmässigt belopp på installationskostnaden på 30 % av 

totalkostnaden inklusive moms. Det innebär att ca 15 % av totalkostnaden kan skattereduceras om 

installationen är avdragsgillt. Med installation avses montering, inkoppling och anslutning av solfångare 

och tillhörande utrustning.  

ROT-avdrag kan inte kombineras med investeringsbidrag för solelinstallationer och det varierar vilket av 

bidragen som innebär störst ekonomisk vinning beroende storlek på installation.  
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3. Metod - Design av beräkningsmodell  
Under detta avsnitt beskrivs modellutvecklingen med beräkningar och bakomliggande antaganden. 

Beräkningsmetodik och formler finns bifogade i Bilaga A, C-F.  

 Teknisk analys  
För att utvärdera ekonomi, energiprestanda och miljökonsekvenser för respektive uppvärmningssystem 

är det viktigt att fastställa hur energisystemet är tänkt att fungera och vilka komponenter som krävs. 

Nedan följer en beskrivning av hur energisystemet fungerar med energitillförsel från bergvärmepump 

och solfångare eller bergvärmepump och solceller. 

3.1.1 Fabrikatval - Solfångare 
I denna rapport är endast kvalitetssäkrade solfångare (P-märkt eller Solar Keymark) av intresse. 

Kvalitetssäkrade solfångare var tidigare ett krav för att statens engångsbidrag för installation av 

solvärmeanläggning i småhus, flerbostadshus och vissa lokaler skulle betalas ut. P-märkningen utförs av 

Sveriges forskningsinstitut SP.  ”Solar Keymark”-märkningen är europeiska standardiserings-

organisationens (CENs) märke, som regleras av specifika regler för olika produkter (SP, 2008).  

En av Sveriges mest vanliga solfångare är LESOL 5 AR, se Figur 21. LESOL 5 AR är en svensktillverkad 

robust plan solfångare konstruerad för nordiskt klimat. Glaset är härdat och 4 mm tjockt. Glaset har låg 

järnhalt och är antireflexbehandlat varav namnet (AR). Glasets transmissionsförmåga är 96 %. Vätskan 

strömmar i heldraget kopparrör vilket gör att de inte finns lödningar i solfångaren. Montering utlovas att 

vara mycket enkelt där skarv- och fotlister ingår. Absorptionsplåten är av helplåtstyp. Årsutbytet enligt 

SP är 820 kWh per modul och 516 kWh/m2 vid 50°C. LESOL 5 AR är Solar Keymark-märkt.  

  

Figur 21 (Vänster) - Plan solfångare av modell LESOL 5 AR. Källa: LESOL, 2013 

Figur 22 (Höger) - Vakuumrörsolfångare, heat pipes, modell CTC VRK 14. Källa: Enertech, 2013. 

Enertech’s solfångarmodell CTC VRK 14 (se Figur 22) blev P-märkt 2010 och är av typen heat pipe. Valet 

VRK 14 motiveras av hög verkningsgrad trots låg utomhustemperatur vilket innebär ett högt årsutbyte. 

Solfångaren består av 14 glasrör på 2,23 m2. Varje rör kan ersättas utan att solfångaren behöver 

dräneras.  
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3.1.2 Fabrikatval - Solcellssystem 
Enligt många leverantörer bör solcellssystemet vara nätanslutet om el finns i huset vilket är fallet i 

aktuell undersökning. Därför har tre nätanslutna solcellssystem inkluderats i undersökningen. En 

nätanslutning är också en förutsättning för att det statliga investeringsstödet skall vara giltigt. Fristående 

system kan vara intressant där el inte finns tillgängligt men denna undersökning är fokuserad på 

nätanslutna system. En solcellsmodul bör vara CE-märkt. Ibland kräver installationen bygglov beroende 

lokala bestämmelser (Energimyndigheten, 2013).   

I Tabell 4 sammanfattas de tekniska parametrar för de tre valda solcellssystemen för denna 

undersökning.  

Tabell 4 – Tre olika solcellssystem med teknisk data. För mer information se bifogade offerter. 

Tillverkare/leverantör Miljö och Energi Ansvar  Vattenfall  Vattenfall  

Solcellsmodul 
Centrosolar AG – S 

2450P60 Vision Smart 

Yingli Panda YL275c-

30b (small) 

Yingli Panda YL275c-

30b (medium) 

Växelriktare SMA Sunny Boy 1300 TL 
SMA Sunny Boy 

2000HF 
SMA Sunny Boy 3000HF 

Pris* 40 800 kr 62 000 kr 79 000 kr 

Möjligt ROT-avdrag 6250 kr 6075 kr 7500 

Solcellstyp Polykristallin Monokristallin Monokristallin 

Verkningsgrad (solcell) 13,3 % 17,0 % 17,0 % 

Beräknat årsutbyte 1367 kWh/år 2052 kWh/år 3078 kWh/år 

Installerad effekt (peak) 1,47 kWp 2,2 kWp 3,2 kWp 

Antal moduler  6 st 8 st 12 st 

Bruttoyta  10 m2 13 m2 20 m2 

Effektgaranti** 87 % efter 30 år 82 % efter 25 år 82 % efter 25 år 

Garanti 

system/växelriktare 
10 år/5 år 10 år/5 år 10 år/5 år 

*Tabellen visar ungefärligt pris inklusive moms och installation (enligt tillverkares uppgift).  

** Effektgaranti betyder att tillverkare utlovar att solcellsmodulerna fortfarande ger minst ett antal % av 

den nominella effekten efter ett visst antal år. 

För Vattenfalls solcellssystem ingår hela installationen i paketpriset (dock maximal tillåten takvinkel är 

30°) och för det andra mindre systemet från Miljö och Energi Ansvar AB tillkommer 

installationskostnader på cirka 10 000 -15 000 SEK.  
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3.1.3 Fabrikatval - Värmepump 
Luftvärme är som tidigare nämnt inte optimalt för kallare klimat såsom norra Sverige. Yt- och 

djupjordvärme beräknas kräva relativt långt rörsystem och därmed stor tomtarea. Därtill är det vanligt i 

norr med en jordtyp med sand- och gruskaraktär vilket är mindre bra ur ett värmeledande perspektiv. 

Grundvattenvärme skulle kunna vara ett alternativ men för ett stängt system som är att föredra för att 

undvika frysningsproblem krävs minst ett avstånd på 20 meter mellan borrhålen vilket kräver relativt 

stor tomt. Det kan också finnas kommunala begränsningar för ett sådant värmesystem.  

För att inte begränsa denna undersökning till småhus nära sjö eller med stor tomt valdes en 

bergsvärmepump inkluderas i denna undersökning. Den relativt höga installationskostnaden är relaterad 

till hur långt avståndet är till berggrunden. Enligt Sverige Geologiska Undersökning är det generellt 

omkring 0-50 meter till berggrunden i Luleåområdet vilket är relativt normala förhållanden. Extra 

kostnad för borrning fram till berggrunden (ca 20 m) är dock inkluderad i beräkningsmodellen. 

Energimyndigheten har nyligen utfört ett test på bergvärmepumpar. Där testades åtta olika 

bergvärmepumpar som sparar mellan 64-80 procent jämfört med enbart eluppvärmning vilket innebar 

årsvärmefaktorer mellan 2,8 - 4,9. Lägst varmvattensförluster hade Thermias Diplomat G3 som finns i 

olika storlekar från 5-13 kW. Köldmediet R410A används i värmepumpsmodellen vilket inte påverkar 

ozonlagret. 

Vid dimensionering för det aktuella småhuset visade det sig vara mest ekonomiskt med Thermias 

Diplomat G3 (8 kW). Diplomat G3 (8 kW) en billigare variant av Diplomat optimum G3 (8kW) där 

energibesparingen med den nyare, dyrare, effektivare pumpen är ej ekonomiskt lönsamt med dagens 

elpris på cirka 80 öre/kWh (Aludden, 2014).   

3.1.4 Systembeskrivning  
För en tydligare systembeskrivning på de systemkombinationer som undersöks återkommer Tabell 3 på 

från avsnitt 1.3 från introduktionen. Följande system kommer att underökas.  

Tabell 5 – Olika systemkombinationer.  

 
Solsystem Värmepump Direktverkande el 

System 1 Plan solfångare (4, 5, 6 st.)  Nej Ja 

System 2 Vakuumsolfångare (3, 4, 5 st.) Nej Ja 

System 3 Solcell (PV 1, PV 2, PV 3) Nej Ja 

System 4 Plan solfångare x 4 Ja Ja 

System 5 Vakuumsolfångare x 3 Ja Ja 

System 6 Solcell (PV 1, PV 2, PV 3) Ja Ja 

Nedan förklaras de kombinerade energisystemen (system 4-6) mer ingående.  

Bergvärmepump och solfångare (system 4-5) 

Värmepumpen och solfångarna kopplas till en ackumulatortank eller varmvattenberedare. Från 

ackumulatortanken hämtas värme till varmvattnet och/eller värme till huset, se Figur 23 vilken också 

visar solfångarsystemets olika komponenter.  
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Värmeförsörjningen förses primärt genom solfångarens värmetillförsel och sekundärt från värmepump 

och/eller el-panna. Uppvärmningssystemet antas vara radiatorer som idag är Sverige vanligaste 

uppvärmningssystem. Golv- och luftvärme skulle innebära en annan värmefaktor för bergvärmepumpen. 

Bergvärmepumpen stängs av när den inte behövs och när varken solfångaren och/eller 

bergvärmepumpen kan underhålla husets värmebehov ersätter konventionell el behovet.  

 
Figur 23 – Skiss över energisystem med solfångare och bergvärmepump (system 4/5 i tabell 1). Källa: LESOL, 2014. 

Återladdning av borrhål kan höja värmepumpens verkningsgrad. Det tillkommer dock en del teknik i form 

av styrning för att möjliggöra detta vilket innebär ökade kostnader. Det är inte alltid en lönsam 

investering beroende hur mycket sparad drift-el investeringen innebär. System med och utan styrning för 

att värma borrhål undersöks i beräkningsmodellen.  

Om solvärmen används till att höja temperaturen till förångaren kan den ökade värmepumpens 

verkningsgrad innebära större andel sparad drift-el för kompressorn i värmepumpen och/eller 

elpatronen jämfört med andel ökad drift-el för cirkulationspumpen. Systemkobinationen kan samverka 

på flertalet antal sätt och för att förenkla detta relativt komplexa system antas en möjlig 

temperaturökning med 3 ℃ för rådande förhållanden och storlek på solfångaren vilket i sin tur antas en 

ökad värmefaktor för bergvärmepumpen på 10 %. Detta innebär 10 % mindre inhandlad drift-el (Svensk 

solenergiteknik, 2013).  

Även om ingen styrning installeras kan värmepumpens värmefaktor öka eftersom bergvärmehålet 

används mindre under sommaren när solfångarna ersätter behovet och är därmed varmare när det väl 
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behövs. I beräkningsmodellen försummas dock en eventuell prestandaökning på värmepumpen på grund 

av vilande borrhål.  

För den plana solfångaren kommer beräkningar utföras för fyra stycken dimensionerat för ett 

tappvarmvattensystem och fem respektive sex stycken för ett kombisystem (se Tabell 5). För 

vakuumrörsolfångaren kommer antalet två undersökas för tappvarmvattensystem och tre respektive 

fyra att undersökas för kombisystem. De ackumulatortankar som dimensionerat till systemen är 500 

respektive 750 liter. 

Bergvärmepump och solceller (system 6) 

I denna systemkombination antas huset vara försett med en solcellsanläggning kopplat till det lokala 

elnätet samt husets elnät. På grund av nätanslutningen tillkommer fasta kostnader för att vara 

nätansluten men det ger också möjligheten att sälja överskottsproducerad el. En växelriktare som är 

anpassad för att kopplas till nätet måste användas. 

I denna beräkningsmodell har nettodebitering antagits. Nettodebitering innebär att för varje kWh som 

levereras ut på nätet erhålls en kWh att konsumera. Därför antas att all energi från växelriktaren kan 

användas. Nettodebitering är ofta fördelaktigt eftersom under klassiska tidsperioder för överskotts-

produktion är då behovet är lågt är också priset för el lågt. Detta kan dock anses var en välförtjänad 

fördel då elen produceras miljömässigt och uppmuntrar till fler små miljövänliga eldistributörer.   

Bergvärmepumpen och solcellssystemet samverkar inte mer än att solcellerna kan bidra till att 

värmepumpen drivs på större andel miljövänlig el. Bergvärmepumpen är för övrigt dimensionerad på 

samma sätt som om endast en bergvärmepump skulle installeras exklusive solcellssystem. Solel-

tillförseln beräknas försörja en del av hushållselbehovet.  
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 Ekonomisk analys 
För energisystemen i beräkningsmodellen används den beräkningsmetodik som Energimyndigheten 

använt i sin undersökning om uppvärmningssystem i Sverige 2012. F ör att beräkna den årliga kostnaden 

för respektive uppvärmningssystem vid ett investeringstillfälle används:  

𝑎

𝑏
∙ 𝑐 + 𝑑 ∙ 𝑔 + 𝑔 ∙ (

𝑝

1−(1+𝑝)𝑛)         (1) 

där 

𝑎 = 𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 

𝑏 = 𝑉𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 

𝑐 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑘𝑙𝑢𝑠𝑖𝑣𝑒 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟, 𝑚𝑜𝑚𝑠 𝑜𝑐ℎ 𝑒𝑙𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑡𝑎𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡 

𝑑 = 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡 𝑜𝑐ℎ 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑖 % 𝑎𝑣 𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 (å𝑟𝑙𝑖𝑔)  

𝑔 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 [𝑘𝑟/å𝑟] 

𝑝 = 𝐾𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎 

𝑛 = 𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠𝑘 𝑙𝑖𝑣𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑.  

Eftersom värmebehovet och elpriser varierar under årets olika månader kommer den första termen i 

ekvation (2) att ersättas med en mer detaljerad beräknad elkostnad för respektive uppvärmningsteknik. 

Förenklat ger det den årliga kostnaden för respektive uppvärmningssystem vid ett investeringstillfälle; 

𝐸𝐾 + 𝐷 + 𝑔 ∙ (
𝑝

1−(1+𝑝)𝑛)          (2) 

där 

𝐸𝐾 = 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑘ö𝑝𝑡 𝑒𝑙 [𝑘𝑟]  

𝐷 =  𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡 𝑜𝑐ℎ 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 [𝑘𝑟]  

För bergvärmepumpen har borrhålen en cirka tre gånger längre livslängd än värmepumpens 15-20 år 

men detta restvärde försummas. Även eventuellt användbara komponenter från solfångare och solceller 

efter livslängden försummas (restvärde = 0). I Tabell 6, Tabell 7 och Tabell 8 sammanfattas de 

ekonomiska antaganden bakom lönsamhetsberäkningarna.  

Tabell 6- Sammanfattning av ekonomiska parametrar för ekonomisk kalkyl av solel.  

 Värde Enhet 

Investeringskostnad  25 000 – 52 000 Kr 

Investeringskostnad per kW 15 000 – 20 000 Kr/kW 

Livslängd 30 År 

Driftkostnad  0,5 % av investeringskostnad 

Solelproduktion 1130-2780 kWh/år 

Solelproduktion 750-900 kWh/kW och år 

Installerad effekt (peak) 1,5–2,3 kWp 

Produktionsbortfall 0,5 % per år 

Bygglov 0 Kr 

Rivningskostnad 0 Kr 

Anslutningsavgift 0 Kr 

Restvärde 0 Kr  

Försäkring  0 Kr 

Hyra för tomt eller tak 0 Kr 

Investeringsstöd 35 % 

Inkomst av elcertifikat 0 kr 

Kalkylränta 2,7 % 
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Tabell 7 - Sammanfattning av ekonomiska parametrar för ekonomisk kalkyl av solvärme.  

 Värde Enhet 

Investeringskostnad  33 000 – 72 000 Kr 

Livslängd plan solfångare 40 År 

Livslängd vakuumrörsolfångare 30 År 

Driftkostnad  100 Kr 

Solvärmeproduktion 2320-3900 kWh/år 

Solelproduktion 350-530 kWh/m2 och år 

Produktionsbortfall 0 % per år 

Bygglov 0 Kr 

Rivningskostnad 0 Kr 

Restvärde 0 Kr  

Försäkring  0 Kr 

Hyra för tomt eller tak 0 Kr 

ROT-avdrag 50 % av installationskostnad 

Kalkylränta 2,7 % 

 

Tabell 8 - Sammanfattning av ekonomiska parametrar för ekonomisk kalkyl av värmepump. 

 Värde Enhet 

Investeringskostnad (inkl borr)  114 400 Kr 

Livslängd  15 År 

Livslängd med solvärme 18,75 År 

Driftkostnad  1140 Kr 

Värmefaktor - värmepump 3,1–3,5 - 

Värmefaktor system 2,7–2,9 - 

Restvärde 0 Kr  

Försäkring  0 Kr 

ROT-avdrag 50 % av installationskostnad 

Kalkylränta 2,7 % 

 

3.2.1 Inköpt el 
Kostnaden för energibehovet varierar under året eftersom både energibehovet och energipriset varierar 

med årstid och typ av teknik. Därför har denna kostnad beräknats per månad för respektive 

uppvärmningssystem. Andel el som behöver köpas in är relaterat till verkningsgraden för 

energisystemet. 

Hög verkningsgrad innebär ofta att undvika förlorad produktion och maximera utgående mängd 

användbar energi för minsta möjliga ingående mängd energi. Maximalt utnyttjande av energiresurser 

kan verka självklart men när priset för en hög verkningsgrad blir högt och energiresursen är förnyelsebar 

uppstår ett nytt utgångsläge. En del solceller har låga verkningsgrader på omkring 10 % men solens 

energi är gratis och förnyelsebar. Tillverkning av solceller innebär dock både en ekonomisk och 

miljömässig kostnad. Främsta fördelen med högre verkningsgrad (på dyrare solceller och 
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vakuumrörsolfångare) jämfört med billigare investeringar är att mindre takyta används samt något 

längre användningsperiod. Det blir dock mer överskottsproduktion och ur ett ekonomiskt perspektiv 

måste den högre verkningsgraden kompensera för den högre investeringskostnaden. För 

bergvärmepump är verkningsgraden högre för dem som är dimensionerade för ett högre värmebehov.  

När elpriset varieras för vidare undersökning i beräkningsmodellen beräknas en ny kostnad för systemet 

med olika elpris från 0,5 kr/kWh till 2 kr/kWh. Denna kostnad är egentligen relaterad till det varierade 

energibehovet under året samt varierat elpris varför 0,5-2 kr/kWh endast är ett årsmedel för elpriset. 

Kostnaden för inköpt el för olika system per månad bifogas i bilagor.  

3.2.2 Kalkylränta 
Kalkylräntan bör justera den alternativa kostnaden för det kapital husägaren binder i sin investering 

oavsett om det är lånade eller egna pengar. I denna undersökning kommer dock enbart låneräntan 

avspegla alternativkostnaden för ett hushålls kapital. Låneräntan bör motsvara en förväntad låneränta 

under investeringens ekonomiska livslängd vilket innebär att lån med motsvarande löptid har använts. 

En nominell bolåneränta på 4,8 % som är baserad på tio låneinstituts genomsnittliga tioåriga bolåneränta 

(april 2011 – Energimarknadsinspektionen). Eftersom årets energipris kommer att användas för vidare 

undersökning bör också real ränta användas. För att räkna om de nominell ränta till real ränta kan 

följande formel användas; 

𝑟 =
1+𝑤

1+𝑖
− 1           (3) 

där  

𝑟 = 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑟ä𝑛𝑡𝑎  

𝑤 = 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑒𝑙𝑙 𝑟ä𝑛𝑡𝑎   

𝑖 = 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  

Inflationen antas vara 2 % eftersom det är riksbankens mål fram till 2015. Detta innebär en real ränta på 

2,7 %.  

3.2.3 Drift och underhållskostnad 
Drift- och underhållskostnad för respektive teknik finns beskrivet under teknikavsnitt men kostnaden för 

det, både i kr samt som procent av grundinvesteringen, kommer beskrivas under följande avsnitt. Drift 

och underhållskostnader kan ofta proportionerligt öka med ökad investeringskostnad. 

Solfångare 

För samtliga solvärmesystem antas en årlig driftkostnad till ett värde på 100 kr för att driva cirkulations-

pumpen. 

Solceller 

Drift- och underhållskostnaden för aktuella solcellsanläggningar i beräkningsmodellen antas vara 0,5 % 

av grundinvesteringen per år. Detta innebär i aktuell undersökning en kostnad på 150-220 kr.  

Värmepump 

För en bergvärmepump är drift- och underhållskostnaden något högre och antas till 1 % av 

grundinvesteringen vilket innebär 1144 kr/år. Mest kostsamt för drift av bergvärmepump är generellt det 

eventuellt nödvändiga kompressorbyte (ca vart 15 år).   
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3.2.4 Grundinvestering 
I beräkningsmodellen beräknas kostnad för både fall med respektive utan investeringsstöd. 

Solfångare 

Grundinvesteringskostnaden kommer att variera vilken typ av ackumulatortank som införskaffas. För 

både plan- och vakuumsolfångare måste systemet inkludera solfångare, expansionskärl, 

cirkulationspump (drivpaket), styr/reglercentral och solvärme-vätska. Även beräkning om 

ackumulatortank fanns tillgänglig (relativt enkelt att själv svetsa in solslinga) undersöks. 

Investeringskostnader för solvärmesystemen har varierat från 35 000 – 75 000 kr.      

Solceller 

Investeringskostnaden för en solcellsanläggning kan variera mycket men generellt gäller ett högre pris 

för små installationer. Kostnaden beror också på verkningsgrad, där högre verkningsgrad generellt är 

dyrare (hög verkningsgrad främst viktigt om begränsad yta). Tre olika storlekar på solcellspaneler 

undersöks (10, 13 och 20 m2).  Tillval som elmätare, mätning av solintensitet, mätning av modul-

temperatur, loggningsinstrument osv kostar extra. Solföljning ger högre produktion men kostar också 

mer och det råder hög osäkerhet om solföljning är lönsamt. I denna undersökning jämförs endast 

solcellsanläggningar med fast montering.  Elinstallationen måste utföras av en behörig elinstallatör och 

innebär därför vanligtvis en extra kostnad som i denna undersökning inkluderas i investeringspriset. För 

småhus är det vanligtvis ingen anslutningskostnad till elnätet eller kostnad för bygglov. 

Investeringskostnader för solcellssystemen har varierat från 25 000 – 52 000 inklusive investeringsbidrag. 

För solcellssystemen i denna undersökning visade sig ROT-avdrag vara mindre lönsamt jämfört med 

investeringsbidrag på 35 % av grundinvesteringen och avdragsgillt ROT-belopp för respektive fabrikat 

finns i Tabell 4 under avsnitt 3.1.2. 

Bergvärmepump 

Själva bergvärmepumpen är vanligtvis inte den största delen av investeringskostnaden utan istället är 

det själva borrningen. En offert med dimensionerad värmepump (inklusive övriga komponenter ex 

cirkulationspump) och inkluderad borrning finns bifogad (Bilaga G) där priset är inklusive ROT-avdrag. En 

extra marginal på 20 meters jorddjup (avstånd till berggrund – se bifogad karta i bilagor) har inkluderats 

utöver offertpriset anpassat till det specifika fallet. För varje meter till berggrunden tillkom en kostnad på 

420 kr/m vilket innebar en addering av cirka 8400 kr. Uppskattningsvis brukar kostnaden för ett 

bergvärmepumpsystem vara omkring 90 000-150 000 kr. I den här undersökningen är den totala 

kostnaden för bergvärmepumpsystemet 114 400 kr.  

3.2.5 Elpris 
Det totala elpriset består av elhandelspris (spotpris), energiskatt, moms, elcertifikatavgifter och 

nätöverföringsavgifter. Elpriset som används är en osäkerhetsfaktor i beräkningsmodellen eftersom 

variationen är kraftig och starkt beroende av väderförhållanden, kärnkraftshaveri (2013), politik etc. 

Därför utfördes beräkningar med att varierat elpris från 0,5-2 kr/kWh.  

Medelpriset på spotpriset från 2012 och 2013 (Norrbotten- zon 1) resulterade i 307,5 kr/MWh exklusive 

skatt och moms (Nordpool, 2014). Detta kan jämföras med medelpriset från år 2000 till år 2010 som var 

327,4 kr/MWh (variation 120-542 kr/MWh) exklusive skatt och moms. Det senare nämnda värdet är 

dock från hela Sverige och generellt är spotpriset något lägre i norra Sverige.  Eftersom det varierar hur 
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mycket el som behöver inköpas under olika månader används medelpriset för respektive månad under 

de två senaste åren 2012 och 2013 som ansetts vara någorlunda normalår vad gäller elpris.  

Energiskatten på el i dem kommuner med reducerad energiskatt, såsom Luleå kommun, gäller 19,4 

öre/kWh under samma år (Vattenfall, 2014). Momssatsen för varor och tjänster är 25 %.  

Vanligtvis tillkommer även en fast nätöverföringsavgift och i Luleå kommun varierar den beroende 

husets mätarsäkring (högre mätarsäkring möjliggör större elanvändning samtidigt). Om en värmepump 

installeras Om inköpt el är mindre än 22 500 kWh per år tillkommer en rörlig avgift på 12 öre/kWh. För 

en eluppvärmd villa gäller i regel en mätarsäkring på 20 A vilket innebär en årlig avgift på 4895 kr. 

Elpriset som erhålls från respektive elleverantör inkluderar ofta en elcertifikatavgift i storleksordning 2-8 

öre/kWh. Under 2013 var denna i genomsnitt 2,7 öre/kWh (Energimyndigheten). I beräkningsmodellen 

används medelelcertifikatavgiften från 2012/2013 liksom spotpriset valdes.  

Totalt innebär detta ett medelelpris på  

𝑐 = (30,79 + 19,40 + 3,15) ∙ 1,25 = 66,7 ö𝑟𝑒/𝑘𝑊ℎ       (4) 

I beräkningsmodellen används dock ett månatligt elpris eftersom elbehovet varierar mycket under årets 

månader (se bifogade elpriser i bilagor).  

3.2.6 Livslängd 
Ekonomisk livslängd är den tid investeringen uppskattas vara lönsam. Den ekonomiska livslängden kan 

därför aldrig överstiga den tekniska. Det är vanligtvis svårt att uppskatta livslängd varför ofta ett intervall 

undersöks.  

Livslängden är samtidigt en avgörande faktor för systemets lönsamhet. Eftersom det främst handlar om 

ny teknik är ett säkert svar på aktuell livslängd ännu ej tillgängligt och samtidigt beror livslängden av 

rådande förutsättningar för det specifika fallet vilket gör att det aldrig kan uppskattas utan en viss 

osäkerhet. Ett generellt livslängdsintervall har analyserats och anpassats till aktuell systemmodell.  

Solfångare 

LESOL 5 AR har en teknisk livslängd på 40-50 år (garanti på 10 år). Systemets livslängd för plan solfångare 

brukar uppskattas till 30-40 år. Ackumulatortanken har än längre livslängd och systemet är i allmänhet är 

mycket robust utan rörliga komponenter. Livslängden uppskattades till 40 år i beräkningsmodellen för 

den plana solfångaren LESOL 5 AR.  

Vakuumrörsolfångare har vanligtvis något kortare livslängd eftersom de ofta arbetar med högre 

temperaturer. Det råder dessutom en större osäkerhet kring livslängden eftersom vakuumrörsolfångare 

funnits betydligt kortare tid på marknaden och även om de existerat mer än 20 år marknaden så har 

tekniken för dem förändrats (och fortfarande förändras). Livslängden för vakuumsolfångare VRK 14 

uppskattas till 30 år. 

Solceller 

Livslängden för solcellsanläggningarna kan skilja sig något beroende fabrikat men i regel gäller en 

ekonomisk livslängd omkring 25-30 år.  Vanligtvis garanterar återförsäljare minst 80 % av märkeffekten 

efter 20-25 år. Produktionsbortfall på grund av snötäckning och smuts är relativt ovanligt men kan vara 

mycket produktionshämmande. Detta har dock försummats i den aktuella undersökningen då solcellerna 
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främst arbetar under snöfria månader och solcellsägarna antas rengöra solcellerna vid eventuell smuts. 

Solcellssystemens livslängd i beräkningsmodellen uppskattas till 25 år.  

Värmepump 

En bergvärmepump uppskattas ha en teknisk livslängd på 25-30 år och en ekonomisk livslängd på 15-20 

år. Aktuell värmepump Diplomat G3 8 är inte av nyare modell och därför antas livslängden till 15 år.  

Eftersom bergvärmepumpen kombinerad med solfångare kan hållas avstängd under sommaren (ca tre 

månader) beräknas livslängden att ökas med ekvivalent tid eftersom de ökade antalet start- och 

stoppsekvenser är lågt (en gång per år) och kompenseras av en generellt jämnare drift (med solfångare).  

För den ekonomiska livslängden för enbart värmepumpssystemet på 15 år innebär en kombination med 

solfångare normalt en addering på 45 månaders adderad livslängd vilket ger en ny livslängd på 18,75 år. 

En systemkombination med solceller antas däremot inte påverka värmepumpens livslängd.  

 Miljöanalys 
Både solvärme och solel räknas som förnyelsebara energikällor. En bergvärmepump innebär ca tre 

gånger mindre elbehov jämfört med ett hus med direktel/elpanna. Om drift-elen till värmepumpen 

kommer från förnyelsebar elproduktion är även detta energisystem ett bra alternativ utanför 

fjärrvärmenätet. I denna undersökning, där energisystemen bergvärmepump kombinerat med 

solfångare eller solceller, är dock den större delen av drift-el från elnätet vilket innebär elproduktion från 

en mix av olika energikällor.  

Till skillnad från solfångare innehåller solceller kisel. Förädling av kisel, som är nödvändigt för att kunna 

tillverka solceller, kräver väldigt mycket energi. Detta energibehov innebär utsläpp av koldioxid. Bortsett 

från tillverkningsprocessen är även i det perspektivet solfångare mer miljövänligt eftersom de i regel är 

mer energieffektiva och innebär minskad andel inköpt el. I beräkningsmodellen utförs jämförelser med 

avseende på klimatpåverkan (CO2 utsläpp), övergödning och försurning. 

För att beräkna koldioxidutsläpp har både svensk och nordisk elmix använts. Den reducerade mängd 

koldioxidutsläpp jämfört med eluppvärmd villa har beräknats. Reducerad mängd utsläpp, exempelvis 

koldioxid, är relaterat till reducerat elinköp och beräknas enligt: 

𝑚𝐶𝑂2 = 𝑄
𝑟𝑒𝑑

  ∙ 𝑥           (5) 

där  

mco2 = 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑚ä𝑛𝑔𝑑 𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 [𝑔𝑟𝑎𝑚]  

𝑄𝑟𝑒𝑑 = 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑖𝑛𝑘ö𝑝𝑡 𝑒𝑙 [𝑘𝑊ℎ]   

𝑥 = 𝐶𝑂2 − 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 [𝑔𝑟𝑎𝑚/𝑘𝑊ℎ].  

För analys av övergödning används O2-ekvivalenter som är en summa av syretäringspotential 

[gram/kWh] som beräknas på liknande sätt som ekvation (5). Detsamma gäller försurning där 

försurningspotential redovisas i mol H+. För att evaluera resultatet reducerat utsläpp O2-ekvivalenter och 

mol H+ används dock miljövänlig el samt el från kolkraft.  

Uppskattad mängd på koldioxidutsläpp på grund av komponenttillverkning är inte närmare analyserad.   
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 Känslighetsanalys  
De faktorer som undersöks vidare är de parametrar som ansetts vara främst osäkra och samtidigt ha stor 

inverkan på resultatet. Dessa faktorer har antagits vara följande;  

- Solinstrålning 

- Elpris 

- Kalkylränta 

Ett beräkningsfall har gjorts för ett normalhus i Göteborg där ett solvärmesystem (4 st plana solfångare) 

och ett solcellssystem (PV1) har utvärderats. För ett bostadshus i södra Sverige gäller en annan 

solinstrålning, ett annat energibehov och ett annat elpris. För energibehovet beräknas ett normalhus i 

Göteborg behöva 14 400 kWh/år för uppvärmning, samma mängd hushållsel som i Luleå på 6090 kWh/år 

och ett varmvattenbehov på 4270 kWh/år. Elkostnaden utgår från Göteborgs rådande elpris omkring 80 

öre/kWh (inklusive energiskatt, moms och elcertifikatsavgift) exklusive nätavgift.    

Absorberad solinstrålning beror av många påverkande faktorer, exempelvis molnighet, omgivande 

temperatur och taklutning. Ett beräkningsfall för det mest lönsamma solvärmesystem (plan) och 

solcellssystem (PV 1) har undersökts vid solrika respektive solfattiga förhållanden. För solvärmen är det 

viktigt att analysera energibalansen eftersom 10 % mer solinstrålning inte behöver innebära 10 % mer 

absorberad värmeenergi eftersom sommar behovet begränsar energitillförseln. 

Det har också ansetts intressant att undersöka hur lönsamheten för solel är utan statliga subventioner, 

vilket också utförts med ett varierat elpris 0,5-2 kr/kWh.  

Kalkylräntan kan vara avgörande vad gäller större avskrivningskostnader och har ansetts intressant när 

solenergins lönsamhet tidigare vid dagens elpriser varit relativt marginella. Kalkylräntan undersöks för 

värdet 2,7 % (normalfall), 5 % och 10 %. Normalfallet 2,7 % ansågs vara lågt varför endast högre 

kalkylräntor undersöktes.  
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4. Resultat  
I detta avsnitt har resultat från beräkningsmodellen sammanställts.  

 Energibehov 
Energibehovet beräknat för ett normalhus i Luleåområdet visas i Figur 24. 

 

Figur 24 – Ett normalhus energibehov under respektive månad. Definition av normalhuset finns bifogat (Bilaga B).  

Enligt Figur 24 råder det stor behovsvariation av värme under vinterhalvåret. Detta beror främst på den 

låga utomhustemperaturen under vintern. Detta hade kunnat förbättras med bättre isolering men det 

aktuella huset antas vara byggt 1976-1990 vilket rimligtvis inte brukar innebära särskilt låga 

värmeöverföringskoefficienter för husets yttre skal. Totalt beräknas husets energibehov till ca 32 140 

kWh/år, se Tabell 9.  

För jämförelse av det beräknade energibehovet användes Energimyndighetens energideklaration, 

därifrån ett ”normalhus” också definierats, se Bilaga B. Referensvärdet bygger på statistisk data och 

korrigeras efter huset ålder, byggnadstyp, position och värmekälla. 

Tabell 9 – Jämförelse beräknat energibehov med energideklaration.  

 Enligt energideklaration Enligt beräkningsmodell Differens 

Hushållsel 6090 kWh/år 6090 kWh/år - 

Varmvatten 4270 kWh/år 5346 kWh/år 20 % 

Värme 20100 kWh/år 20706 kWh/år 3 % 

Totalt:  30460 kWh/år 32142 kWh/år 5,2 % 

Det beräknade totala energibehovet på 32 142 kWh/år anses rimligt eftersom det skiljer mindre än 1682 

kWh/år och detta kan förklaras av ett högre uppskattat varmvattenbehov per dygn i 

beräkningsmodellen.   
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 Energitillförsel  
Samtliga solenergitekniker är beräknade utifrån samma solinstrålning, plats Luleå. Solvärme ger i regel 

mer energi per investerad krona jämfört med solel. Energitillförsel från respektive solenergiteknik 

jämförs i Figur 25 mot tillgänglig solinstrålning.  

 

Figur 25 – Energi från respektive solenergiteknik samt total solinstrålning per kvadratmeter. Observera att solfångare (VRK 14, 
LESOL) ger energi i form av värme och solceller (Centrosolar och vattenfall small/medium) ger energi i form av el. Härefter 
benämns solcellssystemet på 10 m2= PV 1, 13 m2= PV 2 och 20 m2= PV 3.    

Eftersom solintensiteten är mycket högre än absorberad energi från respektive solenergiteknik finns 

utvecklingspotential för högre verkningsgrad. Jämförelse mellan olika solenergitekniker per 

kvadratmeter är som tidigare nämnt delvis missvisande eftersom vakuumrörsolfångare ofta har yta 

emellan vakuumrören. Nedan följer istället en jämförelse av energitillförseln från de olika 

solenergipanelerna.  
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Figur 26 – Energitillförsel per år från 3 stycken plana solvärmesystem, tre stycken vakuumrörsolfångarsystem och tre stycken 
solcellssystem. Störst överskottsproduktion har de störst dimensionerade solvärmesystemen (Plan x 6 och Vakuum x 4).  

Den energiteknik som ger störst energitillförsel behöver inte nödvändigtvis vara den mest fördelaktiga 

energitillförseln ur ett ekonomiskt perspektiv. Nettoenergitillförsel för solvärmesystemen är den energi 

som från solfångarna som används och nettoenergitillförseln för solelsystemen är den energi som 

antingen används eller levereras ut till elnätet.  

Enligt Figur 26 är solvärmetillförsel per år från valda system omkring 350-800 kWh/m2 och soleltillförsel 

omkring 120-150 kWh/m2.   

 Energibalans  

4.3.1 Tappvarmvattenssystem 
Tappvarmvattenssystem är oftast dimensionerade för att täcka energi för varmvattensbehovet under 

sommaren och undvika överskottsproduktion på sommaren. I Figur 27 jämförs värmeproduktionen mot 

varmvattensbehovet och för ett tappvarmvattensystem. För att undvika överskottsproduktion bör 

antalet plana solfångare väljas till 4 stycken (á 1,79 m2-DIM 1) av LESOL 5 AR och om fallet gällde 

vakuumrör-solfångaren VRK 14 skulle 2 stycken (á 2,32 m2-DIM 4) väljas för aktuellt småhus.  
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Figur 27– Energitillförsel exklusive överskottsproduktion från olika dimensioneringar av solfångare mot husets energibehov för 
varmvatten. Detta är nettoproduktionen vilket innebär den energi som hushållet kan använda. I Maj finns både ett stort 
uppvärmningsbehov och relativt stor solinstrålning vilket förklarar höga produktionen den månaden (särskilt av fyra stycken 
vakuumsolfångare).   

Det system som inte genererar någon överskottsvärme är solfångarsystemet dimensionerat med två 

vakuumrörsolfångare. I Tabell 10 sammanfattas värden på överskottsproduktion och hur stor del av 

energianvändningen för varmvattnet och totala värmebehovet som täcks.    

Tabell 10 – Produktionsvärden och täckningsgrad för respektive storlek på solfångasystemen.  

 Energiproduktion 
(netto) 

Täckningsgrad 
varmvattenbehov 

Täckningsgrad 
tot.värmebehov 

Överskotts-
produktion 

Plan x 4 (7,15m2) 2322 kWh/år 43,44 % 8,91 % 162 kWh/år 

Plan x 5 (8,9 m2) 2606 kWh/år 49,52 % 10,00 % 499 kWh/år 

Plan x 6 (10,7m2) 2858 kWh/år 53,45 % 10,97 % 868 kWh/år 

Vakuum x 2 (4,6m2) 2453 kWh/år 45,89 % 9,42 % 0 kWh/år 

Vakuum x 3 (7m2) 3265 kWh/år 61,07 % 12,53 % 415 kWh/år 

Vakuum x 4(9,3m2) 3904 kWh/år 73,02 % 14,98 % 1002 kWh/år 

Trots relativt stor variation av dimensioneringarna är vanligtvis solvärmens årliga produktion omkring 

2000-4000 kWh/år. Om husets energibehov var större under sommaren hade överskottsproduktionen 

varit användbar.  

Energitillförseln inklusive överskottsproduktion i illustreras i Figur 28; 
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Figur 28 – Energi från solfångarsystem jämfört med husets energibehov för tappvarmvatten.  

Observera att trots stor ackumulatortank är ett stort system trögstyrt och så länge hushållet inte 

behöver energin kan den inte nyttjas eftersom ackumulatortank i storleksordning 500-750 liter inte kan 

lagra värme någon längre tid. 

4.3.2 Kombisystem 
Om en större ackumulatortank finns kan dessutom värmen utnyttjas för värmeöverföring till 

radiatorsystemet vilket kallas för kombisystem. Det kan fortfarande inte utnyttjas mer energi än 

hushållets totala värmebehov vilket egentligen innebär endast mer utnyttjande av solfångarna under vår 

och höst. Detta illustreras i Figur 29 där nettoenergitillförsel från olika dimensioneringar visas mot husets 

totala värmebehov separerat i uppvärmnings- respektive varmvattenbehov.    
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Figur 29 – Ovan visas nettoenergitillförsel från solfångarsystemen mot uppvärmningsbehovet och varmvattensbehovet.  

Ekonomisk lönsamhet för samtliga dimensioneringar kommer att beräknas men endast det mest 

lönsamma alternativet för plan solfångare samt vakuumrörsolfångare kommer att kombineras med 

värmepump. Den största dimensioneringen med fyra vakuumsolfångare innebär en extra 

avstängningsmånad för värmepumpen (maj), de övriga systemen kan endast täcka värmebehovet under 

tre månader (juni-aug). De dimensioneringar som kombineras med bergvärmepump kommer att vara 4 

stycken plana solfångare samt 3 stycken vakuumrörsolfångare.  

Fördelen med att dimensionera systemet för endast tappvarmvatten är att en ackumulatortank inte 

nödvändigtvis behöver införskaffas (kan värmeväxla direkt mot tappvarmvattnet), vilket i aktuellt fall kan 

motsvara en minskad kostnad på ca 11 000 kr. Om det ändå ska investeras i en ny tank är det marginell 

skillnad i pris vad avser en tank med eller utan solslinga. Om uppvärmningssystemet innehåller en 

bergvärmepump kan solvärmeöverskottet överföras till kollektorslingan vilket dock innebär extra 

investeringskostnad för styrningen men höjer pumpen verkningsgrad. Ett antagande att de valda 

kombinerade solfångarsystemen kan höja generellt höja kollektorslingan 3 grader innebär en ökad 

värmefaktor på cirka 10 %. Detta är grunden för beräkningar med kombinerade system där borrhåls 

värms och detta bör noteras är en stor osäkerhet eftersom varje värmepump är ett specifikt fall och kan 

respondera olika på värmetillförsel i borrhål beroende situation.  

 

 

 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000
kW

h
/å

r
Energitillförsel från solfångarsystemen mot husets totala 

värmebehov

Plan x 4 (7,15 m2) Plan x 5 (8,9 m2) Plan x 6 (10,7m2) Vakuum x 2 (4,6 m2)
Vakuum x 3 (7m2) Vakuum x 4 (9,3m2) Q,uppvärmning Q,varmvattenbehov



42 
 

4.3.3 Dimensionering - Solel 
Nedan illustreras soleltillförseln jämfört mot husets hushållselbehov; 

 

Figur 30 – Energitillförsel från tre olika solcellssystem och behovet av hushållsel. 

Enligt Figur 30 kan solelsystemen i den här undersökningen tillföra 1000-2800 kWh/år till huset eller 

elnätet. Risken för överskottsproduktion kan verka liten, men det är viktigt att observera behovet och 

energitillförseln över dygnet kan se annorlunda ut (se Figur 17). Hushållselen motsvarar ett normalhus 

där behovet per år anses vara 6090 kWh enligt energikalkylen, vilket ger ett ungefärligt månatligt 

elbehov på omkring 500 kWh. Eftersom solcellssystemen beräknas vara nätanslutna kan dock 

överskottsproduktionen alltid överföras till nät. Batterier rekommenderas inte att anslutas till nät-

anslutna system.  Täckningsgrad för systemen av hushållselsbehovet är mellan 18-45 %.  

 

4.3.4 Solenergi kombinerat med bergvärmepump 
Energitillförsel för solelsystemen kombinerat med bergvärmepump är av lika värde som fristående 

system eftersom systemen inte samverkar och bergvärmepumpen endast dimensioneras efter husets 

värmebehov.  

Däremot vid solvärmesystem kombinerat med bergvärmepump innebär det att bergvärmepump kan 

dimensioneras för ett mindre värmebehov vilket innebär ett mindre drift-elbehov. Däremot minskar inte 

drift-elbehovet lika mycket som solfångarsystemet kan tillföra. I denna undersökning med just den här 

specifika värmepumpen innebär ett minskat värmebehov med 2322 kWh/år (från 26052 till 23739 

kWh/år) endast ett minskat drift-elbehov på 740 kWh (från 8743 till 8003 kWh/år). Detta beror på att 

bergvärmepumpar har som högst värmefaktor vid stort värmebehov. För vakuumrörsolfångarsystemet 

är ration än sämre och energitillförseln på 3265 kWh/år bidrar till att värmepumpens drift-el minskar 

med 997 kWh/år.  Drift-elbehovet är direkt proportionerligt mot värmefaktorn.  
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 Ekonomisk analys  
Kostnaden för energibehovet för ett eluppvärmt normalhus är starkt beroende av elpriset. I Figur 31 

illustreras hur den totala årskostnaden förändras med stigande elpris (inklusive energiskatt, moms och 

elcertifikatavgift).  

 

Figur 31 - Årskostnad efter stigande elpris för ett normalhus energibehov. För den totala kostnaden ingår kostnad för el till 
värme och hushållsel samt nätöverföringsavgift till elbolaget. Elpriset längst den horisontella diagramaxeln är endast ett 
årsmedel och beräkningarna inkluderar variation under åretsmånader med hänsyn till varierat elpris samt varierat elbehov. Det 
rörliga elpriset inkluderar energiskatt, moms och elcertifikatavgift.      

4.4.1 Solvärme 
Vid dimensionering av solfångarna för tappvarmvattensystem är fördelen att en mindre ackumulatortank 

behöver inhandlas (lägre investering) men samtidigt lägre värmeproduktion på grund av den begränsade 

storleken. Figur 32 visar årlig kostnad för solvärmesystemen jämfört med referensfallet eluppvärmd villa.   
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Figur 32 - Årlig kostnad för solfångarsystem och referensfallet eluppvärmd villa Det rörliga elpriset inkluderar rörligt spotpris, 
energiskatt, moms och elcertifikatavgift. Den totala kostnaden inkluderar hushållsel, nätavgifter, årsavskrivning, driftkostnad 
och kostanden för inköp el. Kostnaden för inköpt el är beräknat för respektive månad med varierat elpris och elbehov.  

Enligt Figur 32 innebär lägre elpris att de största systemen är mest kostsamma och samtidigt är mest 

lönsamma vid ett högre elpris. För närmare analys illustreras besparing mot referensfallet eluppvärmd 

villa i Figur 33. 

 

Figur 33 - Årsbesparing efter ökat elpris jämfört med eluppvärmd villa. Det rörliga elpriset inkluderar energiskatt, moms och 
elcertifikatavgift.  

Enligt Figur 33 är solfångarsystemen inte lönsamt med dagens elpris på 0,667 kr/kWh. Däremot om 

elpriset stiger upp mot ca 0,75 kr/kWh anses investeringen lönsam för främst plan solfångare(mindre 

dimensionering). Samtliga solfångarsystem är lönsamma vid ett rörligt elpris på 1 kr/kWh. Investerings-

kostnaderna för analyserade solvärmesystem varierar från ca 39000 - 85000 kr.  
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Ur jämförelsen kan också avläsas att investering för mindre och plana solfångare är mer lönsamt vid 

lägre elpriser och om elpriset stiger mot 2 kr/kWh är det mer lönsamt för större dimensionerade 

vakuum-solfångare.  Detta är en naturlig konsekvens av att solfångarsystems producerade kWh är mer 

värdefulla vid högre elpris (all energi blir mer värdefull). Det finns dock inget tydligt samband att ett 

större system är billigare vid ett lägre elpris som exempelvis dagens. Investeringskostnaden per kWh är 

billigare vid större installationer samtidigt som överskottsproduktionen också ökar.   

Lönsamheten vid ett rörligt elpris kring 1,25 kr/kWh är fortfarande relativt låg. Även den största 

dimensioneringen med 4 vakuumrörsolfångare kan endast tillföra 15 % av husets totala värmebehov. 

Pay-off tid för de olika investeringarna visas i slutet av detta avsnitt.  

4.4.2 Solel 
Solelsystemens lönsamhet följer solvärmesystemens mönster där de minsta systemen är mer lönsamma 

vid lågt elpris och de största vid högt elpris. I Figur 34 visas den årliga kostnaden för solelsystem jämfört 

med referensfallet eluppvärmd villa, 

 

Figur 34- Årlig total kostnad för de tre olika solcellssystemen (PV 1, PV 2 och PV 3)- observera att den vertikala axeln börjar vid 
20 000 kr. Det rörliga elpriset inkluderar energiskatt, moms och elcertifikatavgift. Den totala kostnaden inkluderar inköpt el, 
avskrivning- och driftkostnad och nätöverföringsavgift.     

För närmare analys illustreras besparing mot referensfallet eluppvärmd villa i Figur 35. 
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Figur 35 – Kostnadsbesparing per år jämfört med referensfallet eluppvärmd villa. Det rörliga elpriset inkluderar energiskatt, 
moms och elcertifikatavgift. 

Enligt Figur 35 kan det utläsas att solel inte är lönsamt med dagens elpriser.  Elpriset måste stiga till ca 

1,25 kr/kWh för att de ska vara en lönsam investering och utan statliga subventioner behöver elpriset 

stiga till 2 kr/kWh för att investeringen ska bli lönsam (obs ej heller ROT-avdrag inkluderat). Pay-off tid 

för solcells-investeringarna redovisas i slutet av detta avsnitt. 

4.4.3 Kombinerade uppvärmningssystem 
Solenergisystem kombinerat med bergvärmepump är mer lönsamt med dagens elpris, se årsbesparing i 

Tabell 11.  

Tabell 11 – Kostnader för uppvärmningssystem med värmepump. 

 VP Plan x 4 
+VP 

Vakuum x 3 + 
VP 

PV1 + 
VP 

PV 2 + 
VP 

PV 3 + 
VP 

Inköpt drift-el (kr/år) 6219 5719 5542 6219 6219 6219 

Hushållsel (kr/år) 4056 4056 4056 3307 2829 2213 

Driftkostnad (kr/år) 1140 1240 1244 1268 1346 1401 

Investering (kr) 114 
400 

43 163 59 265 24 880 40 300 51 530 

Ekonomisk livslängd (år) 15 18,75/40 18,75/30 15/30 15/30 15/30 

Avskrivning (kr/år) 9376 9634 10 296 10 597 11 353 11 895 

Kostnad nätavgift 
(kr/år) 

3625 3917 3887 3489 3403 3293 

Totalt (kr):  24 420 24 570 25 028 24 881 25151 25 022 

Årsbesparing (kr/år) 2561 2411 1953 2100 1830 1959 
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Årsbesparingen är jämfört med referensfallet eluppvärmdvilla där den totala energikostnaden per år är 

26 981 kr. Den totala kostnaden för respektive system plottas i Figur 36 där även beräkningsfall med 

borrhålsuppvärmning är inkluderat.  

 

Figur 36 – Den totala kostnaden per år för de kombinerade uppvärmningssystemen, enbart värmepump och för referensfallet 
eluppvärmd villa. Den totala årliga kostnaden inkluderar kostnad för nätavgift, hushållsel, drift, inköpt el och avskrivning. 

Lönsamhet för de kombinerade uppvärmningssystem jämfört med eluppvärmd villa visas i Figur 37. 

 

Figur 37 – Kostnadsbesparing per år för de kombinerade uppvärmningssystemen och enbart värmepump jämfört med 
referensfallet eluppvärmd villa. Beräkningsfallet där värmepumpens borrhål värms av en plan solfångare visade sig vara mest 
lönsamt med rådande förutsättningar och dagens elpris på 0,67 kr/kWh. 
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Samtliga system är lönsamma vid dagens elpris men minst besparing erhålls med värmepump 

kombinerat med solcellssystem. För närmare analys plottas kostnadsbesparingen med endast dagens 

elpris på 0,67 kr/kWh i Figur 38.   

 

Figur 38 – Årlig kostnadsbesparing för olika uppvärmningssystem med dagens elpris på 0,67 kr/kWh.  

Resultatet visar att mest lönsamt med dagens elpriser är en investering i ett solvärmesystem kombinerat 

med bergvärmepump med plana solfångare och styrning för uppvärmning av borrhål. Denna investering 

kan innebära en ungefärlig besparing på 2700 kr/år. Av Figur 38 kan också utläsas om 

solcellsanläggningar kombineras med värmepumpkan de vara lönsamt även utan statliga 

subventionsstöd.  

Pay-off tiden för system med och utan kombination med bergvärmepump plottas nedan i Figur 39. 

 

Figur 39 - Pay-off tid för de olika solvärmesystemen efter varierat rörligt elpris. Pay-off tiden är beräknad genom att dividera 
investeringskostnaden med kostnaden för energitillförseln per år (dvs. sparad kostnad). Det rörliga elpriset inkluderar 
energiskatt, moms och elcertifikatavgift.  
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Pay-off tiden är kortare för system kombinerat med bergvärmepump. En bergvärmepump har dock en 

kortare livslängd på cirka 15 år. Ett system med plan solfångare har en pay-off tid på ca 27 år men en 

livslängd på ca 40 år vilket kan innebära i princip gratis energitillförsel i 13 år. Pay-off tiden är starkt 

relaterat till elpriset och vid ett högt elpris på 2 kr/kWh har samtliga system i undersökningen en pay-off 

tid på under 12 år. Solenergisystem med större energitillförsel som det störta solcellssystemet (PV 3) och 

vakuumsolfångarsystemet har kortare pay-off tid vid lägre elpris om de inte är kombinerade med 

värmepump. Däremot system kombinerat med värmepump har de mindre systemen med mindre 

energitillförsel (plan och PV1) kortare pay-off tid vid lägre elpris.   

 Miljöanalys 

4.5.1 Solvärme 
Solvärme är ett av de klart miljövänligaste uppvärmningsalternativen och kan anses vara 

koldioxidneutralt. Utsläppen är nästan obefintliga. Kombination med värmepump visade sig vara 

ekonomiskt gynnsamt, delvis eftersom den kan stängas av under sommaren då värmepumpens 

miljöbelastning är som störst eftersom lägre last innebär lägre värmefaktor. Tillverkningsprocessen för 

en solfångare innebär ingen större miljöbelastning, speciellt inte med hänsyn till dess långa livslängd. 

Dessutom kan ett solfångarsystem i en del fall tillverkas av återvunnet material samt alternativt 

återvinnas efter användning. 

4.5.2 Solel 
Större delen av marknadens solceller innehåller kisel. Förädling av kisel kräver väldigt mycket energi 

vilket kan innebära miljöbelastning i form av koldioxid utsläpp. Tunnfilmsolceller innehåller mindre kisel 

(amorfa kiselsolceller) och har mindre miljöbelastning. Amorfa kiselsolceller har dock lägre verkningsgrad 

(ca 6-7 %). De tunnfilmssolceller utan kisel med något högre verkningsgrad ca 13-15 % som t.ex. CIGS 

eller CdTe (Kadmiumtellurid) har problem med kadmium som är en tungmetall (kan inte brytas ned). Det 

pågår dock mycket forskning kring materialsubstitut och tunnfilmssolceller förväntas ta över marknaden 

i framtiden. Bortsett tillverkningsprocessen har solenergi minimal miljöbelastning och om en värmepump 

drivs av el från solceller blir värmepumpens miljöbelastning också låg. 

4.5.3 Klimatpåverkan – koldioxidutsläpp 
Figur 40 visar de reducerade koldioxidutsläppen från en villa utrustad med två lika stora solvärme- och 

solelsystem jämfört med enbart eluppvärmd villa. Koldioxidfaktorn 14,3gram/kWh motsvarande avser 

svensk elmix har använts  
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Figur 40 – Reducerat CO2-utsläpp jämfört med inköp el från svensk elmix för tre solenergisystem av storleksordning 10m2. En 
normal bil som kör 1500 mil/år släpper ut ca 2,7 ton CO2/år (Naturskyddsverket, 2013). 

Referenshuset med ett energibehov på ca 32 000 kWh/år motsvarar ca 460 kg CO2-utsläpp per år 

beräknat utsläppsfaktor från svensk elmix. De tre olika uppvärmningssystemen från Figur 40 motsvarar 

ett reducerat CO2-utsläpp med 4.2 % (PV 1), 8.5 % (Plan x 6) respektive 13.1 % (Vakuum x 4).  

4.5.4 Övriga miljökonsekvenser 
Övriga miljökonsekvenser utöver koldioxidutsläpp är exempelvis övergödning och försurning. Reducerad 

mängd utsläpp jämfört med eluppvärmd villa visas i Figur 41 och Figur 42. 

 

Figur 41 – Reducerad mängd O2-ekvivalenter jämfört med en eluppvärmdvilla från el från kol samt från miljövänlig el.  
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Figur 42 – Reducerad mängd vätejoner jämfört med en eluppvärmdvilla från el från kol samt från miljövänlig el.  

Lägst reduktion av oönskade utsläpp har det minsta solcellssystemet (PV 1) på grund av den mindre 

elproduktionen.  

Solenergisystem är miljövänliga förnyelsebara energisystem. De flesta bostadhus behöver dock en 

kompletterande energikälla. Bostadshusets miljöbelastning är därför främst beroende av den 

kompletterande energikällans miljöbelastning.   

Om fjärrvärmenät finns tillgängligt innebär en bergvärmepump oftast större miljöpåverkan och är därför 

endast ett bra alternativ utanför städerna. Eftersom bergvärmepumpen reducerar elbehovet relativt 

mycket jämfört med eluppvärmd villa anses bergvärmepump vara ett bra alternativ som kompletterande 

energikälla till solenergi.  

 Potentialbedömning 

Cirka 554 000 småhus (29 % av Sverige totala antal småhus) värmdes med enbart el under år 2012 

(Energimyndigheten, 2013a). Om alla dessa småhus skulle investera i ett solenergisystem skulle detta 

kunna innebära en minskad elanvändning motsvarande (beräknat med svensk elmix, CO2-faktor 14,3 

gram/kWh); 

- Solvärmesystem ger ca 3000 kWh/år -> 1,7 TWh (reducering 24 310 000 ton CO2/år). 

- Solelsystem ger ca 1700 kWh/år -> 0,94 TWh (reducering 13 442 000 ton CO2/år). 

Den potentiella energitillförseln kan jämföras med den totala elanvändningen per år i bostäder som 

normalt uppgår till 14,3 TWh (Energimyndigheten, 2012).  

 Känslighetsanalys 

För osäkra faktorer har en känslighetsanalys utfört främst avseende hur variationerna påverkar den 

ekonomiska lönsamheten.  

4.7.1 Varierad solinstrålning 
Solinstrålning är en viktig faktor vad gäller lönsamheten för solenergisystem. Det är dock sällan 

solinstrålningen varierar mer än ±10 % från ett normalår. Tabell 12 visar årsbesparingen jämfört mot en 

eluppvärmd villa för ett ovanligt solrikt år (+10 %) och solfattigt (-10 %) med dagens elpris på 0,67 

kr/kWh.  
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Tabell 12 – Solenergins lönsamhet för ett plan solfångarsystem och ett solcellssystem (PV 1) under solrika respektive solfattiga 
förhållanden. System med endast solenergi – utan kombination med bergvärmepump.  

 4 st plana solfångare   PV 1 

 +10 % -10 % + 10 % - 10 % 

Energitillförsel (kWh/år) 2446 2179 1248 1021 

Inköpt el (kWh/år) 29 696 29 963 30 894 31 121 

Kostnad inköpt el (kr/år) 20 555 20 731 21 274 21 426 

Kostnad årlig avskrivning (kr/år) 1778 1778 1220 1220 

Kostnad nätavgift inkl. moms (kr/år) 4895 4895 4895 4895 

Driftkostnad (kr/år) 100 100 124 124 

Total kostnad (kr/år) 27 328 27 504 27 513 27 665 

Sparat jämfört med el-villa(kr/år) - 342 - 518 -527 -679 

Jämför besparing normal solinstrålning -425 -595 

Med dagens elpris på 0,67 kr/kWh resulterar inget av de undersökta systemen lönsamhet trots 10 % mer 

solinstrålning. Variation av solinstrålningen påverkar solvärmesystemen något mer än solelsystem 

eftersom dem i regel är något mer energieffektiva.  

4.7.2 Varierad kalkylränta 

Låga räntor gynnar solenergins lönsamhet. Om kalkylräntan steg (och elpriserna förblev oförändrade) 

skulle avskrivningskostnaden öka för respektive system. Figur 43 visar kostnadsbesparingen jämfört med 

referensfallet eluppvärmd villa vid olika kalkylräntor.  

 

Figur 43 – Kostnadsbesparing för olika uppvärmningssystem vid 2,7 % och 5 % kalkylränta med dagens elpris på 0,67 kr/kWh. 

Solelsystemen är mindre beroende av en låg kalkylränta eftersom deras avskrivningskostnader är lägre 

andel av totalkostnaden. Under förutsättning med en kalkylränta på 5 % och dagens elpriser är 

solelsystem kombinerat med värmepump mer lönsamma än solvärmesystem kombinerade med 

värmepump. Systemet med det minsta solcellssystemet (PV1) är mest lönsamt, vid en kalkylränta på 10 

%, upp till ett elpris på 1,25 kr/kWh och vid 5 % upp till 0,7 kr/kWh. Solvärmesystemen är dock mer 

lönsamma vid ett högre elpris.  
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4.7.3 Ett beräkningsfall i Göteborg 
Ett småhus i Göteborg har också ett uppvärmningsbehov samtidigt som solen lyser. De har dock ett lägre 

energibehov, mer solinstrålning och högre elpris. För jämförelse fallet eluppvärmd villa i 

Göteborgsområdet skulle detta innebära en kostnad på 27758 kr/år. Denna kostnad är baserad på ett 

totalt energibehov på 24760 kWh/år, ett årsmedelelpris på 80 öre/kWh och en nätavgiftskostnad på 

7950 kr/år (enligt avtal med Göteborg Energi, 1265kr + 0,27kr/kWh).  

Ökade solinstrålning till 1037 kWh/år innebär en ökad absorberad värmetillförsel och för ett system med 

4 plana solfångare skulle detta innebära en energitillförsel på 2264 kWh/år – dock mindre än i Luleå 

(2322 kWh/år) på grund av den det lägre behovet sommartid (antagit samma varmvattenförbrukning 

men varmare årsmedeltemperatur). Med det mest lönsamma solcellssystemet i Luleå PV1 skulle 

energitillförsel inklusive ett produktionsbortfall vara ca 1240 kWh/år.   

Tabell 13 – Årlig lönsamhet för ett normalhus I Göteborg jämfört med en eluppvärmd villa. För solcellssystemet är avskrivningen 
inklusive statligt investeringsstöd.   

 4 st plana solfångare PV 1 

Energitillförsel (kWh/år) 2264 1240 

Inköpt el (kWh/år) 22 496 23 520 

Kostnad inköpt el (kr/år) 17 997 18 816 

Kostnad årlig avskrivning (kr/år) 1778 1220 

Kostnad nätavgift inkl. moms (kr/år) 7245 7615 

Driftkostnad (kr/år) 100 124 

Total kostnad (kr/år) 27120 27 775 

Sparat jämfört med el-villa (kr/år) 638 -17 

Även i Göteborg är solvärme mer lönsamt än solel med dagens teknik och elpris.  
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5. Diskussion och slutsatser – Solel eller solvärme? 
Solvärme är en teknik som inte fått något större genomslag i Sverige och i synnerhet inte i de norra 

delarna av landet. Den period som uppvärmningsbehovet är som störst är dock samtidigt när 

solvärmesystemens produktion är som minst.  

Trots problematiken med relativt låg täckningsgrad och stort överskott är solvärmeinstallationer mer 

lönsamt än solelinstallationer (med dagens elpris). Solvärmeinstallationer är också mer energieffektivt 

och bidrar till mindre miljöbelastning än solelinstallationer. Om elpriset stiger ökar även solvärmens 

lönsamhet i högre takt än solelsystemen eftersom de vanligtvis är mer energieffektiva energisystem. 

Eftersom elpriset och solinstrålningen är högre i södra Sverige förväntades solvärmen vara än mer 

lönsamt i södra Sverige. Det råder dock ett mindre uppvärmningsbehov under sommaren i södra Sverige 

vilket resulterade i ungefär samma lönsamhet för beräkningsfallet av ett normalhus i Göteborg som för 

ett småhus i norra Sverige.  

Om vi leker med tanken att det statliga solelinstallationsbidraget istället gick till solvärmeinstallation 

skulle det möjligen resultera i större mängd förnyelsebar energi (eftersom de vanligtvis är mer 

effektivara system). En större mängd förnyelsebar energi ersätter en större mängd icke förnyelsebar 

energi vilket indirekt resulterar i större mängd reducerat utsläpp.  

Syftet med den rådande subventioneringen för solelinstallationer är dock att hjälpa energikällan komma 

ut på marknaden och eftersom solel är en nyare energikälla är det naturligt att sådana system 

fortfarande har uppstartningsbidrag vilket också solvärmen tidigare haft.     

Varför exempelvis Tyskland är långt före vad gäller installerade solcellsanläggningar kan förklaras av 

flertalet faktorer (mer sol, statliga policys/styrmedel) men kanske främst har höga elpriser motiverat 

alternativa energisystem. 

För att Sverige ska kunna öka sin andel av förnybar energi skulle investeringar i solvärmesystem ge större 

effekt eftersom de är en mer energieffektiv energikälla jämfört med solelsystem. Producerad elektricitet 

är dock ett högt kvalitativt energislag. Vad gäller intresseförskjutningen från solvärme till solel kan detta 

inte förklaras av bättre lönsamhet, högre energieffektivitet eller lägre miljöpåverkan. Anledningen till 

flyttat fokus från solvärme till solel är delvis fortfarande oklart men kan bero på att solelsystem kan 

uppfattas som mer högteknologiskt och modernt. Influenser från varmare länder där solceller är mer 

vanligt, på grund av de inte har något uppvärmningsbehov, kan också bidragit till att solcellsmarknaden 

utvecklats i snabbare takt och fått större genomslag. Dessutom bidrar det upphörda solvärmebidraget 

som en orsak till minskat intresse/installeringstakt för solvärmesystem. 

 Solvärme 
Lönsamheten eller kostnadsbesparingen är egentligen i relation till vilket referensfall som jämförelsen är 

kopplat till. Exempelvis kan ett solfångarsystem ge 2000 kWh per år och om det ersätter en oljepanna 

som arbetar med en verkningsgrad på 50 % innebär det i sådant fall 4000 kWh sparad energi per år.  

Mest lönsamt är solfångarsystem för småhus men hyffsat stort energibehov på sommaren. Om nytt tak 

eller varmvattenberedare behövs är det också en mycket lönsam investering eftersom byggnads-

integrerade solfångare kan fungera som tak och en tank med solslinga kostar marginellt mer än en tank 

utan solslinga. Vid större värmebehov under sommaren, t.ex. utomhuspool/kar eller gäststuga kan 
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kostnadsbesparingen vara större. Ett annat lämpligt tillfälle att investera i solvärme är om bostaden har 

en underdimensionerad bergvärmepump. I sådant fall kan ett solvärmesystem rädda upp systemet och 

undvika stora kostnader. Det finns dock också fall där det orsakat komplikationer när en bergvärmepump 

redan arbetat ett tag och sedan kommer ett solfångarsystem och ändrar driftförutsättningarna. 

Vad gäller dimensionering för tappvarmvatten eller kombisystem är enligt denna undersöknings 

beprövade system ett kombisystem att föredra. Ett kombisystem tillåter en större dimensionering vilket 

har kortare pay-off tid. Vakuumrörsolfångare är dock fortfarande relativt dyra men i framtiden förväntas 

de sjunka i pris och ta över större delen av den svenska solfångarmarknaden (speciellt i norra Sverige).  

Användningen av solvärme har minskat sedan solvärmebidraget försvann i årsskitet 2011 och det 

handlar fortfarande om låga försäljningsnivåer och relativt få användare. Solvärmens kostnader (för 

användaren) har inte minskat. Solvärmens lönsamhet är beroende på om investeringskostnaderna kan 

hållas nere och vilket uppvärmningssystem man har från början. Även om en solvärmeinvestering kan 

betraktas som lönsam, i de flesta fallen, är det fortfarande inga stora besparingar en privatperson med 

småhus kan göra. Speciellt inte där fjärrvärme finns som ett alternativt uppvärmningssystem. Detta kan 

vara en förklaring till den relativt låga efterfrågan.  

 Solel  
Solcellssystemens elproduktion och lönsamhet förväntas fortsätta öka om elpriset för konventionell 

elproduktion ökar. Med dagens elpriser är det dock svårt att nå lönsamhet.  

Eftersom det idag inte är lönsamt att dimensionera ett solcellssystem för överskottsproduktion kan detta 

begränsa solelsystems utveckling på markanden. Reglerna kring försäljning av överskottel bör klargöras. 

Problematiken är tydlig när en del mikroproducenter väljer att leverera ut överskottselen gratis istället 

för att sälja den. Ett exempel på oklarheten är ovissheten om mikroproducenter är momspliktiga eller 

inte. Enligt regeringens utredning om skattereduktion är detta inte nödvändigt samtidigt som 

Skatteverket menar att momsregistrering är nödvändigt eftersom överskottsproducenter skall ses som 

näringsidkare. Samtidigt betalas moms vid inköp av solceller, eftersom de placeras på den privata 

bostaden. I nuläget hänvisar Vattenfall till Skatteverkets bestämmelser och menar att momsregistrering 

är nödvändigt vid teckning av ett inmatningsabonnemang. Skatteverket anser också att nettodebitering 

är olagligt eftersom man anser att energiskatt ska betalas på all levererad el. Några elbolag erbjuder, 

trots detta, nettodebitering till alla sina kunder. 

Om överskottsproduktion hade varit mer lönsamt hade det varit tillgänglig (tak)yta som styrt 

begränsningen för nätanslutna solceller. Ur ett miljömässigt perspektiv bör taket fyllas med solceller.  

Det finns en pågående utredning om nettodebitering (kvittera såld kWh med köpt kWh under given tid) 

vilket skulle gynna småskalig elproduktion eftersom produktionsdimensionering för överskott blir 

lönsamt (Sveriges Riksdag, 2012). Nya regler om skattereduktion för försäljning av överskottsel kommer 

att bestämmas under 2014.  

En debatt pågår också om det finns någon vinning för statligt ägda Vattenfall att fortsättav vara otydliga 

eftersom mikroproducenterna kan ses som konkurrearande verksamhet. Det kan idag hända att 

Vattenfall får stänga av en del av sin vinstdrivande produktion i Tyskland (kolkraft) under soliga dagar.  

För fristående solcellssystem är lagringen det främsta problemet. Fördelen att kunna utvinna el på 

platser där det inte finns el är stor och dessutom minskar solenergi i allmänhet transportförluster. 
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Batterier för att spara energi mellan årstider är svårt eftersom massiv batterikapacitet skulle krävas, eller 

någon annan form av lagring. Även batterier för att spara el mellan natt och dag svårt att försvara 

ekonomiskt men detta kanske långt fram kan komma att bli ett alternativ eftersom elpriset ökar och 

batteriteknik utvecklas.  

 Slutsatser 
Detta examensarbete har visat att solvärme är mer ekonomiskt lönsamt och har mindre miljöbelastning 

än solel med dagens teknik och rådande energipriser för ett småhus i norra Sverige. Resultaten visar 

också att solenergins lönsamhet (både solvärme och solel) kan förbättras om uppvärmningssystemet 

kombineras med bergvärmepump.  

Utan bergvärmepump måste elpriset överstiga ca 0,7 kr/kWh för att ett solfångarsystem ska vara 

lönsamt och ca 1 kr/kWh för att ett solelsystem ska vara lönsamt.  

De viktigaste argumenten för solvärme och solel är fortfarande att de är miljövänliga men 

förhoppningsvis i framtiden kommer de också, även utan kombination med bergvärmepump, att vara 

mer lönsamma.  

Bortsett denna jämförelse är solenergi, oavsett form, generellt en mycket intressant energikälla som 

förväntas spela en större roll i framtidens energisystem.    

 

 Fortsatt arbete 
Det skulle vara intressant att jämföra fler uppvärmningsalternativ dvs fler till antalet och fler olika 

fabrikat/modeller eftersom resultatet skulle blir mer tillförlitligt.  Dessutom undersöka hur ett bostadhus 

med golvvärme istället för radiatorsystem hade påverkats (högre värmfaktor på värmepump) eller varför 

inte studera en ytterligare uppvärmningskombination med solvärme och biopellets- eller vedpanna 

(sparar bränsle - behöver ej elda på sommaren).   

Solenergitekniken är dynamisk och dagens tillgängliga produkter kan snart vara förgångna – vilket ur de 

flesta perspektiv, förutom kvalitéten på den här undersökningen, är positivt! Det skulle också vara 

intressant att undersöka solenergins roll i smarta elnät där mikroproducenter av el är en naturlig del av 

energisystemet.  
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