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Abstract 
 
The purpose of this work was to investigate the possibilities of alternative (renewable) energy 
supply for Stall Bäckseda (tbe Bäckseda Stable). The initial aim was to invest 200 000 SEK to 
realize these plans during this year. However, this investment plan has been postponed. 
 
During this work economically and technically feasible alternatives have been considered. 
The main work has been focused on small scale wind power and solar heat. 
 
The mean wind velocity at Bäckseda is according SMHI (Swedish Meteorological and 
Hydrological Institute) around 3 and 4 m/s at 10 meters height above ground. Lack of more 
wind data means uncertain results that follows the entire calculation for a wind power plant at 
the farm. It was estimated that that a wind power plant would annually produce from 10 000 
to 20 000 kWh. Such wind power installation cost is estimated to cost 170 000 SEK. 
 
A larger solar collector system for heating of tap water and the building should be able to 
deliver more than 4 000 kWh of renewable energy at an investment cost of slightly less than 
50 000 SEK. 
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Sammanfattning 
 
Syftet med detta arbete har varit att se över möjligheterna för alternativa energikällor för Stall 
Bäckseda. Vidare är det tänkt att avsätta 200 000 kr för att realisera planerna under våren och 
sommaren 2005, detta har emellertid blivit uppskjutet. 
 
Vid arbetsgången har aktuella alternativ som är realiserbara i dagsläget både ekonomiskt och 
tekniskt tittats på. Stor vikt har lagts vid småskalig vindkraft och solvärme. 
 
Medelvindshastigheten i Bäckseda är enligt SMHI mellan 3 och 4 m/s på 10 meters höjd. 
Detta ger ett osäkert resultat som speglar sig över hela beräkningen för ett vindkraftverk på 
gården. Troligt är att ett gårdsverk kan producera mellan 10 och 20 000 kWh om året. En 
installation går på ca 170 000 kr. 
 
En större solfångarinstallation och utökning av ackumulatortank för uppvärmning av 
tappvarmvattnet och uppvärmningsbehovet skulle kunna ge drygt 4 000 kWh av förnyelsebar 
energi. Denna installation skulle gå på knappt 50 000 kr. 
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Förord 
 
Detta examensarbete är något av en uppföljning på mitt senior design projekt jag gjorde i 
höstas för Stall Bäckseda. Gården har en hög energiförbrukning och vill gärna sänka den samt 
ersätta all el med förnyelsebar el och bli självförsörjande. Det har känts trevligt att få fortsätta 
med något som man redan är något insatt i. 
 
Stort tack till alla på avdelningen för förnyelsebar energi som jag varit i kontakt med för 
intressanta föreläsningar, trevligt sällskap och en hjälpande hand: Bo Nordell, Kjell 
Skogsberg, Anna-Maria Gustavsson och Jenny Lindblom. Tack till Lahoucine Sarour för 
samarbetet vid beräknandet av solfångarna och till alla er andra jag korresponderat med för 
hjälp och tillhandahållande inspiration. 
 
Jonathan Hjorth 
Luleå, våren 2005 
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Bakgrund 
 
Sedan familjen Wichmann tog över gården 2001 har verksamheten stadigt ökat och med den 
även behovet av el. I takt med de höjda elräkningar har ägarna försökt sänka elförbrukningen 
på olika sätt. Under hösten och vintern 2004 kartlades gårdens elförbrukning samtidigt som 
värmeläckage undersöktes. Ägarna önskar på sikt att få hela gården självförsörjande på el 
med hjälp av förnyelsebara resurser. 
 

Mål och avgränsningar 
 
Syfte 
Arbetets syfte är att undersöka och föreslå åtgärder för att sänka elförbrukningen och öka 
självförsörjningen med förnyelsebar energi som kan minska behovet av inköpt el. Arbetet är i 
huvudsak ett teoretiskt /ingenjörsmässigt arbete. 
 
Avgränsningar 
Begränsande faktorer i arbetets omfång har varit att tillvarata gårdens potential och inte störa 
befintliga installationer för daglig drift och uppvärmning. Stora möjligheter till självständighet 
och självförsörjning är beaktade. Alla föreslagna nyinstallationer ska vara genomförbara på 
gårdens mark inom en snar framtid. 
 
Gården planerar avsätta en budget på 200 000 kr för realiserande av de accepterade förslag 
som presenterats varvid en ekonomisk gräns också är beaktad. Ett intresse för vindkraft finns 
från gården varvid det har getts stor vikt i arbetet. 
 
Lämpliga leverantörer ska gärna vara så lokala som möjligt för att underlätta vid eventuellt 
behov av service. 
 
Med ovanstående gränser har följande större förnyelsebara energiområden uteslutits, 
vattenkraft (brist på vattendrag), biobränsle (brist på egen skog), solkraft (solceller, för dyrt i 
dagsläget). 
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Bekrivning av gården och verksamheten 
 
Familjeföretaget Stall Bäckseda startades i december 2001 och drivs i dagsläget av mor och 
dotter Wichmann samt en hästskötare. Verksamheten består av hästar (avel & inackordering), 
hundkennel och hundrehabilitering, försäljning av djurfoder och djurtillbehör samt en 
konferensanläggning kallad för ateljen. 

 
Figur 1, Skiss över gården 

 
 
Gården ligger vackert belägen strax söder om Vetlanda, Mangårdshuset ligger på en liten höjd 
med övriga byggnader höjdmässigt under dem. Strax söder om ridhuset börjar ängarna slutta 
uppåt och en skog tar över. Öster om huset finns åkrar och betesmarker och en vacker dunge 
med orörd björkskog och en liten bäck. I norr kommer först några hundra meter med hagar 
och enar sedan kommer en skog som tillhör naturreservatet kring emån. I väster finns en 
större väg och på andra sidan vägen ett bostadsområde med villor. 
 
 

Befintlig energiförsörjning 
 
Mangårdshuset värms med hjälp av vattenburen värme i radiatorer. Vid renoveringen 1997 
installerades bergvärme, värmepump, ackumulatortank på 500 liter och varmvattenberedare 
på 100 liter. Värmepumpen byttes ut under våren 2005. Oljepanna finns som reservvärme. 
Elburen golvvärme är installerat i badrummen. 
 
Butiken värms med hjälp av en eldriven värmefläkt. 
 

N 
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Tävlingsstallet värms med hjälp av elektriska takelement i stallgången och oljefyllda 
radiatorer i sadelkammare, förvaringsrum samt fikarum. Ventilation sker med hjälp av en 
frånluftsfläkt. Varmvattenberedare finns installerad på ca 35 liter. 
 
I ridhuset är endast kontorsdelen uppvärmd med hjälp av oljefyllda radiatorer. 
 
Stostallet värms med hjälp av eldriven värmefläkt och ventileras med frånluftsfläkt. 
 
Ateljen värms med hjälp av oljefyllda radiatorer. Varmvattenberedare installerad med 55 liters 
kapacitet. 
 
Övriga utrymmen är ouppvärmda eller självuppvärmda. 

 

Elförbrukning 
 
Gårdens totala elförbrukning uppgick under 2004 till cirka 120 000 kWh. Av detta var cirka 
18 000 kWh värmepumpens elförbrukning (del av mangårdshusets stapel i diagram 1). 
 

 
Diagram 1, Elförbrukningen 2004 fördelat på de olika byggnaderna. 
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Alternativ energiförsörjning 
 
Med de avgränsningar och önskningar som givits har de förnyelsebara energiområdena 
tillgängliga för gården i deras direkta omnejd med hjälp av vind och sol beaktats. Nedan 
presenteras vind- och solalternativ tänkbara för gården. 
 

Vind  
 
Den ostörda vinden som är opåverkad av markens topografi och hinder kallas för geostrofisk 
vind och nås på mellan 200 och 1000 m höjd beroende på markens råhet. I Sverige varierar 
den geostrofiska vinden från cirka 8 m/s på sommaren till 12 m/s på vintern. Vindens minskar 
ju mer påverkad den blir av markens friktion för att närma sig sig 0 m/s vid markytan. För att 
kunna uppskatta vindens hastighet på en viss höjd uppskattas markområdets råhetsklass och 
genom mätning av vindhastigheten på en känd höjd kan sedan önskade höjdens vindhastighet 
beräknas genom följande ekvation: 
 

α)
h

h
(vv

känd

önskad
kändönskad ⋅=   (1) 

 
Där a kan bestämmas med hjälp av riktvärdena i tabell 1. 
 
Tabell 1, Råhetsklasser 
Råhetsklass Terräng a 
0 Öppet vatten 0,1 
1 Öppet, platt landskap 0,15 
2 Landsbygd med gårdar och dungar 0,2 
3 Mindre tätorter och låg skog 0,3 
4 Större städer och hög, tät skog * 

* Saknar värde då det är olämpligt att bygga vindkraftverk 

 

Vindens effekt 
 
Den del av vindens innehåll av rörelseenergi som kan nyttjas av ett vindkraftverk beror på tre 
faktorer; luftens densitet, ?, rotorns area, A, och vindens hastighet, v. Luftens densitet beror i 
sin tur på luftens temperatur och tryck. Luftens densitet är i detta arbete satt till 1,25 kg/m3. 
Rörelseenergin kan räknas ut med hjälp av ekvation 2. 
 

3

2
1

AvP ρ=   (2) 

 
Genom att betrakta ekvation 2 ses att vindens hastighet påverkar rörelseenergin hos vinden i 
kubik. Detta innebär att om vindens hastighet fördubblas, blir vindens energi åtta gånger 
större. 
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Betz Lag 
 
Den teoretiskt maximala effekten som kan tas ur vinden av ett vindkraftverk beräknades av 
Alfred Betz år 1919 till att vara 16/27 ~ 59% till följd av den fria strömningen av luften kring 
rotorn hos verket. I dagsläget når de bästa vindkraftverken en verkningsgrad på ungefär 50%.  

 

Vindresurser lokalt 
 
Enligt SMHI är medelvindhastigheten i Vetlandas omnejd mellan 3 och 4 m/s på 10 meters 
höjd beroende på lokal terräng. Bättre uppskattning kan inte fås då närmaste mätstationer 
finns vid Jönköpings flygplats där det blåser 4,1m/s och är lokalt öppet samt Växjö flygplats, 
3,4 m/s. Vidare uppskattade SMHI att det på 50 m höjd är en medelvindhastighet på 5 m/s och 
på 100 m 6 m/s. Stall Bäcksedas omgivningen är varierande mellan bostadsområde, skog, 
hagar och åkrar. 
 

Vindens fördelning 
 
Ekvation 2 visade att vindens energi är kubiskt beroende av vindhastigheten. Det är därför 
viktigt att ta hänsyn till den faktiska vindhastigheten och inte bara medelvindhastigheten. En 
fördelning av vindhastigheterna med en Rayleigh fördelning ger bra överensstämmelse med 
medelvindhastigheten, ekvation 3. 
 

v
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v
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Där v  är medelvindhastigheten och v  är den hastigheten man önskar veta förekomsten av. 
 
I Diagram 2 har Rayleighs fördelning använts för 4 olika vindhastigheter. Det visar sig tex att 
det blåser ca 8 m/s ca 10% av tiden medan 4 m/s förekommer nästan dubbelt så ofta. 
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Rayleigh fördelning av fyra medelvindhastigheter
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Diagram 2, Rayleigh fördelning av olika medelvindhastigheter 
 

Placering & Turbulens 
 
Ju mer vinden blir påverkad av markens friktion desto turbulentare blir den. Vinden förlorar 
delar av sitt energiinnehåll som avges som värme till följd av friktionen. Har man möjlighet 
att bestämma lokalisering av vindkraftverket kan det vara bra att tänka på att undvika 
turbulens. 
 
Generellt är det bättre att placera vindkraftverket på en höjd, dock ska den inte vara för brant 
så vinden som pressas uppåt tvingas ner igen av vinden ovanför och skapar turbulens. 
Området framför verket bör vara öppet framför allt i den förhärskande vindriktningen. Stark 
turbulens utbreder sig efter ett hinder längdmässigt ca 20 gånger höjden av hindret. Även 
området innan ett hinder påverkas av turbulensen med ca 2 gånger längden av höjden. Se 
figur 2. 
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Figur 2, Turbulens 

 

Torn och Fundament 
 
För gårdsvindkraftverk är de vanligaste masttyperna fackverkstorn eller rörmast. 
 
Fackverkstorn är relativt lätta och har en liten materialåtgång för deras styrka. De är böjstyvt 
och vridstyvt, kan därför konstrueras så det inte behöver stagning. Fackverket kan bestå av 
antingen rörbitar eller vinkeljärn, normalt sett svetsas fackverket samman, men om det byggs 
av vinkeljärn som skruvas samman blir det demonterbart.1 
 
Fackverk finns även att köpa begagnat t ex byggkranstorn och kraftledningstorn. Fackverk är 
dessutom lätta att klättra i om man måste upp och se till möllan. Fackverkstorn anses dock 
mer riskabla för fåglar då de har använt dem som utsiktspunkter och ibland även byggt bon i 
dem.2 
 
Rörmasterna är uppbyggda av tunnväggigt stålrör, ofta konstrueras det i storleksmässigt 
hanterbara sektioner för transportsskull på 5-10m. Rörmasterna anses mycket mer estetiskt 
tilltalande, i Danmark är det till och med förbjudet med fackverkstorn för större 
vindkraftverk3. Nackdel med rörmaster är att de har dålig vridstyvhet och bör vara stagade 
eller tillräckligt stor diameter i förhållande till höjden och maskinhustyngden. Dessutom kan 
problem uppstå vid resning och fällning av masten om ett tungt maskinhus är monterat till 
följd av mastens låga böjstyvhet.  
 
 

                                                 
1 http://go.to/vindkraft (läst 050310) 
2 Barrios & Rodriguez, Behavior and environmental correlates of soaring-bird mortality at on-shore wind 
turbines, Journal of Applied Ecology 2004, issue 41, page 72-81 
3 Vindkraft i Teori och Praktik, s 121 

http://go.to/vindkraft
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    Bild 2, Hannevindturbin på rörmast.  Bild 3, Pitchwindturbin på ett stagat & ledat fackverkstorn 
 

Stagning 
Som tidigare nämnts kan rörmaster behöva stagas emellertid kan fackverkstorn utföras så att 
de klarar sig utan stagning, alternativt bara har säkerhetsstagning. Det finns torn och master 
som vilar på en led eller kula och helt får hänga i staglinorna. Då unkommer man 
momentpåkänningar nere vid fundamentet.4 Se bild 3 för exempel. 
 
Antal staglinor bör helst vara sex. Anledningen är att minst två stag då alltid tar upp 
belastningen, oavsett från vilket håll den kommer. Stagningen kan göras i flera "etage" för 
ökad stabilitet4, se bild 3. 
 

Fundament 
Fundamentet utgörs normalt av ett rejält betongfundament vid placering på jordunderlag. Vid 
bergsplacering används betongplintar. Staglinor kan fästas i fastgjutna stålkrokar vid 
bergsplacering. Vid placering på jordunderlag gräver man lämpligen ner kraftiga plattor eller 
gjuter cement, i vilka staglinorna fästs. Som plattor kan t ex lock till vägbrunnar eller dylikt 
fungera.4 
 
 

                                                 
4 Vindkraft i Sverige 
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Ekonomisk ersättning 
 
Verket bör lämpligen anslutas så att producerad el i första hand nyttjas av gården själv. Skulle 
mer el produceras än den egna förbrukningen, bör försäljningsavtal finnas med nätägare och 
elleverantör. När överskottsel säljs styrs priset av följande: 

Grundpris 
Grundpris är det pris konsumenten betalar leverantören för el exklusive skatt och moms. I 
dagsläget är grundpriset kring 25-30 öre/kWh. Det förväntas stiga i framtiden, mycket på 
grund av att elpriset i Europa är högre än i Sverige. 
 

Nätnytta 
Nätnytta är ersättningen från elnätsbolagen för minskade förluster i elnätet till följd av 
vindkraftverket om de ligger i utkanten av näten. År 2002 låg denna ersättning mellan 1 och 5 
öre/kWh. 5 
 

Miljöbonus 
Sedan den 1 juli 1994 har vindkraftproducenter fått miljöbonus för levererad el. Detta är en 
ersättning för de miljöfördelar vindkraft har gentemot andra sätt att producera el som medför 
externa kostnader för samhället, t ex miljöförstöring och hälsovård. Miljöbonusen ter sig som 
en skattelättnad. Enligt ett beslut som fattades i riksdagen juni 2002 ska miljöbonusen tas bort 
genom successiv nedtrappning. 
 
Tabell 2, Ersättning från miljöbonusen. 
År öre/kWh 
2004 16 
2005 14 
2006 12 
2007 9 
2008 7 
2009 5 
2010 0 

 
 

Kvotplikt och elcertifikat 
 
Den 1:a maj 2003 byttes system för kontroll av elmarknaden, denna förändring innebär att alla 
elanvändare är lagstadgade att en ökande andel av deras elförbrukning ska komma från 
förnyelsebara källor, se tabell 3. Alla tillverkare av förnyelsebar el får ett elcertifikat per 1000 
kWh producerad el. Dessa certifikat säljs sen till elleverantörer och elförbrukare. 
 
För gemene man sköts kontrollen av kvotplikten av elförsäljaren och läggs på kostnaden för 
elen. Emellertid är elförsäljarnas skyldighet undantagna de som producerar el själva för egen 
förbrukning i anläggning om högst 50kW. Dessa måste anmäla sig till Statens Energimyndig-
                                                 
5 Vindkraft i Teori och Praktik 
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het för hantering av kvotplikten och öppna elcertifikatskonto hos Svenska Kraftnät mot avgift. 
Tillverkas förnyelsebar energi och dess produktion mäts och rapporteras in till Svenska 
Kraftnät fås elcertifikat tillbaka som kan säljas till vem som helst. 
 
Producerar således en gårds eget vindkraftverk 50 000 kWh fås 50 elcertifikat från Svenska 
Kraftnät. Nu år 2005, är emellertid kvotplikten 10.4% (utläst från tabell 3), vilket innebär att 
förbrukas totalt 100 000 kWh av den egna gården behövs 10 (avrundat till närmsta heltal) av 
certifikaten för egen användning resterande kan säljas. 
 
Om producenten inte mäter och rapporterar produktionen men är registrerad för hantering av 
kvotplikt kan producenten göra avdrag i deklarationen för egen förnybar elproduktion och 
kvotplikten blir då noll.  
 
 
Tabell 3, Lagstadgade kvotdelen av Förnyelsebar energi i köpt el. 
År Andel certifikat per såld eller förbrukad MWh 
2003 7,4% 
2004 8,1% 
2005 10,4% 
2006 12,6% 
2007 14,1% 
2008 15,3% 
2009 16,0% 
2010 16,9% 

 
 
Skulle vindkraftverket inte producera tillräckligt med el för att täcka kvo tplikten måste 
elcertifikat köpas in för att täcka behovet, annars blir man skyldig att betala straffavgift som 
ligger på 150% av medelpriset för elcertifikat. 
 
 

Eventuell Vinst 
 
Om vindkraftverkets överskotts producerade el säljs fås år 2005 i ungefärliga siffror: 
25 (grundpris)  + 1 (nätnytta) + 3 (elcertifikat) + 14 (miljöbonus) = 43 öre/kWh. 
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Ljudnivåer 
 
Dessa gårdsverk alstrar betydligt mindre ljud än de större. Mätvärdena i tabell 4 är en 
orientering över ljudnivåerna från en Inclin NEO 6000 installerad på ett 10 meters torn med 
ljudmätaren 10 meter från basen på tornet.  
 
Tabell 4, Ljudnivåorientation från Inclin NEO 6000 
Vindhastighet dbA omgivning dBA omgivning + turbin Differens 

4 52,4 54,9 2,52
5 55,1 56,2 1,13
6 53,8 55,2 1,41
7 52,7 55,8 3,09
8 54,5 57,6 3,05
9 55,5 59,6 4,11

10 58,6 63,2 4,63
11 60 64,4 4,44
12 61,8 66,3 4,5
13 65,1 68,6 3,53
14 67,6 71,1 4,12

 

Tillstånd 
 
För verk som är aktuella för strömförsörjning till gården är storleken på verken rimligen under 
125 kW. I sådana fall finns det endast två kategorier. 
 
Hobbyverk: 
- Kräver bygglov om rotordiametern är större än 2 m; eller verket är fastmonterad på någon 
byggnad, eller om verkets totalhöjd når utanför tomtgränsen om det läggs ner. 
 
 
Verk upp till 125 kW: 
- Bygglov krävs. Utredningar, detaljplan och områdesbestämmelser kan krävas. 
 
Dock kan, för alla verk oavsett storlek, tillstånd krävas från Kulturmiljölagen. 
 

Utveckling av små vindkraftverk 
 
På grund av de kraftiga stormar som dragit över Sverige på senare tid och prishöjningar på 
elen har människors önskan att vara mindre beroende av elleverantörerna ökat.  
Detta har lett till en större efterfrågan av småskalig vindkraft och utvecklingen går med stora 
steg framåt. Både Hannevind och Bornay (tillverkarna av Inclin NEO) planerar att komma 
med större storlekar på vindkraftverk under 2005, Hannevind har en 22kW modell och 
Bornay en på 15 kW under framtagning.  
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Solen 
 
Solen är vår enda förnyelsebara källa, med ett undantag. All förnyelsebar energi (vind, 
biobränsle etc) frånsett tidvattenkraftverk är ett resultat av solenergi. Den strålning som jorden 
nås av kan i dagsläget nyttjas på två sätt. Strålningen kan utvinnas antingen med hjälp av 
solfångare till värme eller med solceller till elektricitet. I Sverige är emellertid behovet av el 
och uppvärmning omvänt till soltillgång, dvs när det är vinter och uppvärmningsbehovet är 
störst lyser solen minst.  
 
 

Solfångare 
 
Solfångare gör precis som namnet antyder, fångar sol. Solens värmestrålning värmer vatten 
med hjälp av solfångare. Det finns tre typer av solfångare, så kallade poolsolfångare, direkta 
och indirekta solfångare. 
 

Poolsolfångare 
Som namnet antyder är de lämpade för att värma upp vatten till en lägre temperatur och dessa 
kräver ganska stora areor för att värma upp en pool, som en tumregel är 50-75 % av poolens 
area. 
 

Direkta solfångare 
Direkta solfångare värmer upp det vatten som sedan används som tappvarmvatten utan något 
mellanliggande medium, därför namnet direkta. Detta medför att de är billiga i konstruktion.  
Dock kan de inte nyttjas när det blir minusgrader på grund av frysrisken och är därför 
vanligast i klimat längre söderut eller vid sommarstugor på vår breddgrad. 
 

 
Bild 4, Direkt vakuumsolfångare 
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Indirekta solfångare 
Indirekta solfångare nyttjar en värmebärare, oftast vatten med en blandning av glykol i och 
klarar därför av att operera även i klimat där det kan bli kyligt. Dessa behöver en 
värmeväxlare för att överföra värmen från värmebäraren till en tappvarmvattenstank eller 
ackumulatortank. Även en pump för cirkulering och ett expansionskärl då systemet är under 
tryck. Om de indirekta solfångarna används för både tappvarmvatten och uppvärmnings-
behovet i huset så kallas det för ett kombisystem. 
 

 
Figur 3, Kombisystem 

Solfångartyper 
För de indirekta och direkta solfångarna finns det två väsentliga utföranden. Den konven-
tionella är en så kallad plan solfångare. Den består av en svart absorbator med selektiv yta, 
dvs. en yta som har hög absorptionsförmåga för solinstrålning och samtidigt små strålnings-
förluster. Absorbatorn värms av solens strålning och leder värmen till ett rör i mitten genom 
vilken vätskan som tar upp värmen flödar.  
 
Absorbatorerna är placerade i en låda, oftast av stål, vanligen med ett lock av glas- eller 
platsskivor för att ytterliggare minimera strålningsförluster. Övriga sidor är isolerade. 
 

 
Figur 4, Plan solfångare 
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Figur 5, Tvärsnitt av absorbator 

 
Den andra modellen av solfångare är vakuumsolfångare som istället för absorbator har två 
stycken glasrör inuti varandra med vakuum emellan. Det innersta glasröret är en svart selektiv 
yta, likt absorbatorn, som bibehåller värmen från solen. I innersta röret transporteras vätskan 
som ska värmas upp. Till följd av vakuumet mellan rören är det små värmeförluster och 
effektiviteten på dessa solfångare är högre än hos de plana solfångarna vilket kan ge dem en 
något längre nyttjandesäsong. 
 

 
Figur 6, Skiss över vakuumsolfångare 

 
 

 
Bild 5, Takintegrerade solfångare i Anneberg, Danderyd. Foto: Sven-Erik Lundin 
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Tumregler för dimensionering och lagring 
 
Solfångare brukar som en tumregel klara av att värma upp tappvarmvattenbehovet i Sverige 
från april till september. Ungefär 2-3 m2 solfångare per person i hushållet är en tumregel för 
tappvarmvattenbehovet. För att klara av att lagra värmen en kortare period från solfångarna 
bör tappvarmvattenstank eller ackumulatortank finnas. Dimensioneringen av tanken i 
förhållande till solfångarna bör vara ~75 l/m2 solfångare för att kunna lagra värmen en kortare 
tidsperiod, några dygn.  
 
Önskas solvärme året om behövs en större solfångaranläggningar och ett säsongslager. 
Vanligaste typerna av lager är i dagsläget lagring i ett flertal borrhål eller ett stort bergrum. 
Detta är kostsamt och lönar sig endast vid större värmelager. 
 

Placering av solfångare 
Solfångare bör placeras så maximal solinstrålning faller på dem vilket betyder att direkt 
söderläge är det ideala. Skuggor från träd och andra byggnader är viktigt att minimera. 
Generellt är solfångare effektivast i lutningen 35-40° mot horisontalplanet. Lutningen kan 
emellertid anpassas efter behov - önskas mer uppvärmning vintertid är en brantare lutning att 
föredra då solen står lägre på himlen. 

Beräknad solinstrålning i Vetlanda under ett år, månadsmedelvärden 
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Diagram 3, Beräknad solinstrålning i Vetlanda gentemot plan med olika lutningar 
 

Investeringsstöd för Solfångare 
Sedan 1:a Juni 2000 ger staten engångsbidrag för solpaneler. Länsstyrelsen beslutar om bidrag 
och tar efter genomförd installation och betalar ut bidrag. Bidraget är prestandrarelaterat och 
utgår med 2:50kr/kW enligt Sveriges Provnings- och Forskningsinstituts energideklaration6 
vid 50°C. För småhus är bidraget begränsat till 7500kr.7 
 
 

                                                 
6 http://www.sp.se/energy/CertProd/P_solfangare.htm (läst 050415) 
7 http://www.solklart-solvarme.nu/grundsida/undersidor/allt_bidrag.htm (läst 050415) 

http://www.sp.se/energy/CertProd/P_solfangare.htm
http://www.solklart-solvarme.nu/grundsida/undersidor/allt_bidrag.htm
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Förslag på alternativa energikällor 
 

Vindkraftverksförslag 
 
Utifrån Stall Bäcksedas förutsättningar har produktion för följande gårdsverk beräknats; 
Inclin NEO 6000 (6kW), BWC Excel-R (7.5kW) och Hannevind 11kW. Se bilaga 1 för 
uträkningar. 
 
Tabell 5, Olika gårdsverksproduktion vid olika navhöjder 
Märke Navhöjd (m) Producerad Energi (kWh) 

20 10 000 
30 12 150 Inclin NEO 6000 
40 13 900 
20 3 700 
30 12 000 BWC Excel-R 
40 13 950 
20 14 800 
30 20 100 Hannevind 11kW 

* 
40 24 400 

*Värdena för producerad energi är baserade på ett CP på 0.25 för alla vindhastigheter. Enligt tillverkaren är CP 
cirka 0.3 för alla vindhastigheter. 
 

Verk och installationskostnad 
 
Nedan följer en enkel uppskattning av delkostnaderna för införskaffande och installation av 
ett gårdsverk. 
 
Tabell 6, Riktvärden för kostnader 
Inclin Neo 6000 / Hannevind 11 kW 92500:- / 85000:- 
Rörmast 24m 36000:- 
Elinstallation  15000:- 
Transport 10000:- 
Gjutning och montering 20000:- 
Totalt  ~170 000 :- 
  
 
 

Verk i närheten samt Begagnade Verk 
 
I Korsberga strax söder om Bäckseda finns ett 225kW vindkraftverk uppmonterat på en kulle. 
Detta verk köptes begagnat från Danmark och producerar mellan 60 och 100 000 kWh per år. 
Verket kostade 100 000 kr och transport, installation och transformatorstation gick på ~280 
000kr. Verket är kopplat direkt till elnätet. Enligt ägaren är det lite för mycket vindbyar för att 
vara bra för vindkraftverk av denna storlek. 
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Begagnat marknaden i Norden är störst i Danmark, till följd av att de har mest vindkraftverk i 
bruk. T ex säljer Green-Ener-Techs Aps, Sindal, www.green-ener-tech.dk. Livstiden för 
vindkraftverk beräknas till 20-25 år och flera av dem som säljs begagnat är nästan där. Om ett 
begagnat införskaffas bör det beaktas att det kan komma kräva underhåll. Den faktiska 
medellivslängden på dessa vindkraftverk är ännu inte känd. 
 
Äldre verk kan också föra en del oljud, främst då från maskinhuset, växellådan och även 
vingarna. I större moderna verk är maskinhuset oftast ljudisolerat och vingarna aerodynamsikt 
utformade för att minimera svisch- ljud. 
 

Gårdens placering av ett vindkraftverk 
 
Vindarna i Bäckseda är mestadels i syd-västlig, västlig riktning. Nordöst om gården finns 
stora åkrar som skulle lämpa sig väl för placering av ett gårdsverk, se bild 1. 
 
 

 
Bild 1, Flygfoto över Bäckseda Prästgård, tagen år 2001, ridhus och stostall syns ej på bilden. 

 
 

Anslutning 
 
Nätägare i området för Stall Bäckseda är Vetlanda Energi. De har i dagsläget ingen policy för 
anslutning av gårdsverk då inget gårdsverk anslutits ännu till deras nät. De ställer sig dock 
positiva till det och en anslutning borde inte kosta mer än för en villa, i dagsläget ca 15 000 kr 
samt eventuellt en kostnad för en mätare som mäter producerad ström. 
 

Stall Bäckseda, 
mangårdshuset Åkermark lämplig för 

placering av gårdsverk 

http://www.green-ener-tech.dk
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Problem med gårdsverk och tillstånd 
 
Återförsäljaren av Inclin NEO 6000 i Sverige har mätt ljudnivå och säger att dess ljud är 
minimalt, på 50 m avstånd vid en vindhastighet på 10m/s är verkets ljudnivå 45dB, vindbruset 
överröstar då verket (52dB). Se Tabell 4 för fler ljudnivåer. 
 
Skuggor från ett sådant här relativt litet vindkraft verk är inte lika stort problem som för stora 
vindkraftverk. I Stall Bäcksedas fall kan kanske någon granne väster om gården nås av 
skuggan tidig morgon och då under några minuter. 
 
Vanligt bygglov borde räcka för ett vindkraftverk på gården, eventuellt kan det bli aktuellt 
med tillstånd från Kulturmiljölagen på grund av naturreservatet norr om gården. 
 
 

Gårdens potential för nyttjande av solfångare 
 
Stall Bäckseda har flera stora ytor med södersluttning tack vare tävlingsstallet och ridhusets 
tak. Bägge dessa områden är utan skuggor från kringliggande träd. Tävlingsstallet har en liten 
ackumulatortank för varmvattentillförseln vilken nyttjas främst vid tvätt av hästar som njutit 
av att rulla runt i hagen. Uppvärmningen av tävlingsstallet och ridhusets kontor sker med 
elvärme varvid en solfångarinstallation skulle även kräva ett komplett utbyte av element och 
installation av ackumulatortank till en väsentlig kostnad. 
 
Mangårdshuset har gaveln mot söder och den största potentialen för en solfångarinstallation 
då huset redan värms med vattenradiatorer. Huset har en ackumulatortank från Strömsnäs-
pannan modell TS 500 på 500 liter8, lagringskapacitet ungefär 26kWh9. Storleken på 
ackumulatortanken möjliggör en solfångareinstallation på ungefär 6-7 m2.  
 
I dagsläget skulle dessa 6 m2 solfångare kunna täcka behovet av tappvarmvatten från april till 
september för två personer och ge ett ytterst litet tillskott till uppvärmningen av huset. En 
besparing på ungefär 1 800 kWh/år. Se figur 7 och bilaga 2. Denna installation går på ca 
10 000 kr i materialkostnader med bidrag inräknat, se avsnitt Investeringsstöd för solfångare. 
 

                                                 
8 Stall Bäckseda, en studie i gårdens energiförbrukning 
9 http://www.stromsnaspannan.se/sortiment.html#ts500stand (läst 050430) 

http://www.stromsnaspannan.se/sortiment.html#ts500stand
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Figur 7, Mangårdshusets uppvärmning- och tappvarmvattensbehov för 2 personer, 6 m2 solfångare 

installerade 
 
Skulle ackumulatortanken kompletteras med en till eller bytas ut mot en större med en total 
volym på 1500 liter så skulle detta medge en större installation av solfångare på 20 m2. 
Tappvarmvattenbehovet skulle täckas från mars till oktober och även en mindre del av 
uppvärmningen av huset under vår och höst. Totalt skulle detta medföra en elbesparing på ca 
4100 kWh. Se figur 8. Kostnaderna för solfångarna och en till ackumulatortanken på 1000 
liter blir ca 46 000 kr med bidrag inräknat. 
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Figur 8, Mangårdshusets uppvärmning- och tappvarmvattensbehov för 2 personer, 20 m2 solfångare 
installerade 

 
Ateljen är inredd för 2 personer, den har ingen ackumulatortank utan endast en tappvarm-
vattenberedare på 55 liter i dagsläget utan direkta anslutningsmöjligheter för solfångare. 2m2  
solfångare skulle emellertid löna sig om installationsmöjlighet medgavs (byte av beredare) 
och ge en besparing på 600-1000 kWh om året beroende på varmvattenåtgång. 
 

Återladdning av borrhål med hjälp av solfångare 
 
Vid den större renoveringen av gården 1997 installerades bergvärme, två borrhål. Att 
investera i solpaneler för att återladda två enskilda borrhål är inte lönsamt såvida det inte skett 
någon komplikation såsom förfrysning, permafrost i borrhålet eller annat problem som kräver 
återladdning. Vid nyinstallation av bergvärme kan, om återladdning nyttjas, borrdjupet 
minskas med 10%. Den besparing man gör på kostnaderna för borrningen täcker inte 
kostnaderna av vad det kostar att installera solfångare för återladdningen. 10 Risk finns vid 
återladdning att cirkulationspumpen som pumpar vätskan från solfångarna till borrhålet drar 
mer ström än vad som besparas av värmepumpen vid uttag från borrhålet.11  
 
 

Placering av Solfångare 
 
Lokaliseras solfångarna så de vätter mot sydost till sydväst och med en lutning mellan 20 och 
60° från markplanet så är placeringen bra. Viktigt är att de inte är skuggade och att avståndet 
till ackumulatortanken inte är för långt för att minimera rörledningar och förluster.12 
 
Mangårdshusets sydorienterade områden är korstakets sydsida och sydgaveln, se bild 5. 
Sydgaveln kan eventuellt innebära ett problem vid integrering av solfångare designmässigt. 
Även någon form av ställning behövs för att ge solfångarna en lämplig lutning mot 
solinstrålningen. 
 
Korstakets sydsida blir under delar av dygnet skuggat av taket själv, lämpar sig annars bra för 
placering av solfångare. Korstaket vätter mot öster och väster. Placering på den östra sidan 
ger de kortaste rörlängderna. 
 
Nedanför terrassen på sydsidan är ett tredje alternativ. En placering här kommer ge korta 
rörlängder då pannrummet ligger precis bakom och under terrassen. Det kan bli mer 
skuggning från träd av den låga placeringen och likväl kan någon form av ställning för 
solfångarna behövas. Se bild 7. 
 
Vid placering på befintligt tak placeras vanligen solfångarna ovanpå taket. Befintligt tak är 
kvar. Är det ett nytt tak som ska läggas finns även solfångare i takintegrerade versioner, se 
bild 5. 

                                                 
10 Samtal med Bo Nordell, 050421 
11 Solvärme i bostäder med analys av kombinationen solfångare och bergvärmepump, Elisabeth Kjellsson 
12 http://www.solklart-solvarme.nu/grundsida/undersidor/allt_fragor.htm (läst 050415) 

http://www.solklart-solvarme.nu/grundsida/undersidor/allt_fragor.htm
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Bild 6. Mangårdshuset, västra och södra fasaden 

 

 
Bild 7. Mangårdshuset, södra och östra fasaden 

 

Rekommendation 
En omgående installation av solfångare på 6 m2 med möjlighet att utöka arean om ett beslut 
om införskaffning eller tillökning av större ackumulatortank tas. 
 
En vidare undersökning om vindkraft är ekonomiskt genomförbart rekommenderas. Förslag 
på tillvägagångssätt är att fästa en vindmätare på en mast på minst 10 m vid föreslaget område 
och påbörja mätningar för att se mera exakt vad för vindhastigheter som råder i området. 
Skulle en hög mast (helst 50 m) hittas till ett bra pris rekommenderas att gå vidare med 
vindkraften direkt, för på den höjden kommer vinden att vara tillräcklig. 
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Bilaga 1 – Gårdsvindkraftverk 
 
På gården önskar de sänka sin elräkning som i dagsläget ligger på dryga 100 000 kWh. 
De är intresserade av vindkraft och finns det potential för vindkraft är en budget på 200 000 kr 
tänkt. Stall Bäckseda ligger strax utanför Vetlanda. 
 
SMHI:s närmaste väderstationer: 

Plats Årlig Medelvind på 10m höjd [m/s] Terräng 
Jönköpings 

flygplats 
4.1 Lokalt öppet 

Växjö flygplats 3.4 Uppgift saknas men troligen låg 
skog 

 
Enligt SMHI:s meterolog kan medelvindshastigheten i Bäckseda tänkas vara mellan 3 till 4 
m/s på 10m höjd, och nå 5 m/s på 50 m höjd respektive 6 m/s på 100 m höjd.  
 
Gårdens omgivning uppskattas till mellan råhetsklass 2 och 3, antar: 

a = 0.25 
 
Med hjälp av ekvation 1 beräknas nu vindhastigheten på tänkbara navhöjder: 
 
 
 
 
  Uppskattad medelvindhastighet, vmedel [m/s], på 10 m höjd   
Navhöjd, m 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 

15 3.32 3.54 3.76 3.98 4.21 4.43 
20 3.57 3.81 4.04 4.28 4.52 4.76 
25 3.77 4.02 4.28 4.53 4.78 5.03 
30 3.95 4.21 4.47 4.74 5.00 5.26 
35 4.10 4.38 4.65 4.92 5.20 5.47 
40 4.24 4.53 4.81 5.09 5.37 5.66 
45 4.37 4.66 4.95 5.24 5.53 5.83 
50 4.49 4.79 5.08 5.38 5.68 5.98 

100 5.33 5.69 6.05 6.40 6.76 7.11 
 
Ur ovanstående diagram ser vi att med den uppskattade råhetsklassen och SMHI:s 
uppskattning av att vindhastigheten i Vetlanda ska ligga på 5m/s på 50m höjd respektive 6m/s 
på 100m höjd stämmer bäst med en medelvindhastighet av 3.4 m/s på 10m höjd. 
 
Med hjälp av Rayleigh fördelning fås sannolikheten för att de olika vindhastigheterna 
förekommer med endast parametern om medelvindhastigheten enligt ekvation 3. 
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Vi väljer tre tänkbara navhöjder och deras medelvindhastighet att göra Ray-Leigh fördelning 
på. 
 
Navhöjd [m] vmedel [m/s] 

20 4.04 
30 4.47 
40 4.81 

 
  Navhöjder [m]     
Vindhastighet [m/s] 20 30 40 

0 0 0 0 
1 0.091719 0.075585 0.065628 
2 0.158779 0.134354 0.118546 
3 0.187238 0.165572 0.150060 
4 0.178256 0.167660 0.157762 
5 0.144500 0.147129 0.145287 
6 0.102134 0.114578 0.120015 
7 0.063744 0.080191 0.090058 
8 0.035396 0.050822 0.061855 
9 0.017573 0.029309 0.039075 

10 0.007826 0.015431 0.022779 
11 0.003134 0.007435 0.012284 
12 0.001130 0.003284 0.006138 
13 0.000368 0.001332 0.002846 
14 0.000108 0.000496 0.001226 
15 0.000029 0.000170 0.000491 
16 0.000007 0.000054 0.000183 
17 0.000001 0.000016 0.000063 
18 0.000000 0.000004 0.000020 
19 0.000000 0.000001 0.000006 
20 0.000000 0.000000 0.000002 
21 0.000000 0.000000 0.000000 
22 0.000000 0.000000 0.000000 
23 0.000000 0.000000 0.000000 
24 0.000000 0.000000 0.000000 
25 0.000000 0.000000 0.000000 
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Är en power coeffecient, Cp, given multipliceras den med vindens energi, rotorns area. För att 
få reda på vindens effekt kan vindens effekt räknas ut vid de olika vindhastigheterna och 
multipliceras med dess frekvens (förekomst), som räknades ut med hjälp av Rayleigh 
funktionen, och sedan multiplicera det med tiden, tiden, 8670h/år. 
 
Ekvation 2 ger oss: Pkin /A= ½*1,25* v3 = 0,625 v3 
 
      Vindenergi för navhöjderna på 
Vindhastighet [m/s] Vindenergi, P/A [N/m] 20m 30m 40m 

0 0.0 0.00 0.00 0.00 
1 0.6 497.00 409.57 355.62 
2 5.0 6883.08 5824.25 5138.98 
3 16.9 27394.06 24224.23 21954.70 
4 40.0 61819.15 58144.39 54711.90 
5 78.1 97876.44 99657.22 98409.13 
6 135.0 119542.30 134107.38 140471.45 
7 214.4 118476.04 149044.77 167385.19 
8 320.0 98202.71 141000.10 171609.27 
9 455.6 69416.39 115777.03 154355.07 

10 625.0 42405.66 83618.66 123434.07 
11 831.9 22601.11 53626.91 88593.95 
12 1080.0 10583.34 30754.16 57473.91 
13 1373.1 4377.37 15855.40 33880.18 
14 1715.0 1605.82 7379.02 18223.22 
15 2109.4 524.20 3110.23 8972.90 
16 2560.0 152.67 1190.44 4055.24 
17 3070.6 39.76 414.65 1685.84 
18 3645.0 9.27 131.67 645.81 
19 4286.9 1.94 38.18 228.32 
20 5000.0 0.36 10.12 74.59 
21 5788.1 0.06 2.45 22.54 
22 6655.0 0.01 0.55 6.31 
23 7604.4 0.00 0.11 1.64 
24 8640.0 0.00 0.02 0.39 
25 9765.6 0.00 0.00 0.09 
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För många små vindkraftverk ges inte "power coeffecient" utan istället ges direkt vilken 
effekt de producerar vid given vindhastighet. 
 
  Producerad energi [kW/h]     Högst teoretiska värden 

Vindhastighet [m/s] Inclin NEO 6000 (6kW) BWC Excel-R (7.5kW) 
Hannevind 11kW, 10m 
rotor 

2   0  0   0.0 
3   0.5  0   0.0 
4   1  0.1   0.4 
5   1.5  0.4   1.3 
6   2  0.8   3.1 
7   2.7  1.5   6.1 
8   3.7  2   10.6 
9   4.5  2.75   11.0 

10   5  3.6   11.0 
11   5.5  4.5   11.0 
12   6  5.6   11.0 
13   6.2  6.6   11.0 
14   6.5  7.2   11.0 
15   6  8   11.0 
16   5.8  8   11.0 
17   5.9  7.9   11.0 
18   6  7.8   11.0 
19   6  7.7   11.0 
20   6.1   7.5   11.0 

 
Multipliceras den producerade energin med antalet timmar på ett år, 8760h, och frekvensen av 
vinden vid den givna hastigheten (från Rayleigh fördelningen) fås: 
  Producerad energi [kWh/år]         

  Navhöjd 20m Navhöjd 30m 
Navhöjd 
40m 

Navhöjd 
20m 

Navhöjd 
30m 

Navhöjd 
40m 

Vindhastighet [m/s] Inclin NEO 6000 (6kW)   Hannevind 11kW   
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
3 820.1 725.2 657.3 80.5 71.2 64.5 
4 1561.5 1468.7 1382.0 613.2 576.8 542.7 
5 1898.7 1933.3 1909.1 1677.7 1708.2 1686.8 
6 1789.4 2007.4 2102.7 2810.8 3153.2 3302.9 
7 1507.7 1896.7 2130.1 3426.3 4310.3 4840.7 
8 1147.3 1647.2 2004.8 3287.6 4720.4 5745.1 
9 692.7 1155.3 1540.3 1693.3 2824.2 3765.2 

10 342.8 675.9 997.7 754.1 1487.0 2195.0 
11 151.0 358.2 591.8 302.0 716.5 1183.7 
12 59.4 172.6 322.6 108.9 316.5 591.5 
13 20.0 72.3 154.6 35.4 128.3 274.2 
14 6.1 28.3 69.8 10.4 47.8 118.1 
15 1.5 8.9 25.8 2.8 16.4 47.3 
16 0.3 2.7 9.3 0.7 5.2 17.6 
17 0.1 0.8 3.3 0.1 1.5 6.1 
18 0.0 0.2 1.1 0.0 0.4 2.0 
19 0.0 0.1 0.3 0.0 0.1 0.6 
20 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 

Totalt 9998.6 12153.9 13902.5 14803.7 20083.9 24384.1 
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  Producerad energi [kWh/år]   

  Navhöjd 20m Navhöjd 30m 
Navhöjd 
40m 

Vindhastighet [m/s] BWC Excel-R (7.5kW)   
0 0.0 0.0 0.0 
1 0.0 0.0 0.0 
2 0.0 0.0 0.0 
3 0.0 0.0 0.0 
4 156.2 146.9 138.2 
5 506.3 515.5 509.1 
6 715.8 803.0 841.1 
7 837.6 1053.7 1183.4 
8 620.1 890.4 1083.7 
9 423.3 706.0 941.3 

10 246.8 486.6 718.4 
11 123.5 293.1 484.2 
12 55.4 161.1 301.1 
13 21.3 77.0 164.5 
14 6.8 31.3 77.3 
15 2.0 11.9 34.4 
16 0.5 3.8 12.8 
17 0.1 1.1 4.4 
18 0.0 0.3 1.4 
19 0.0 0.1 0.4 
20 0.0 0.0 0.1 

Totalt 3715.7 5181.8 6495.7 

Producerad energi, BWC Excel-R (7.5kW)
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Producerad energi, Inclin Neo 6000 (6kW)
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Producerad energi, Hannevind 11kW
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Bilaga 2 – Solfångare 
 
Beräkningarna i bilaga 2 gjordes med handledning från J Lindbloms kurslitteratur i kursen 
ABE005, Solvärme, vid Luleå Tekniska Universitet. 
 
Konstanterna som nyttjades är sist i bilagan. 
 
Mangårdshusets Energibehov    

DSH faktor 4.5 x   
Hotwater outlet 
temp 45 °C 

Normal consumption 60 l/person,day 
Coldwater inlet 
temp 5 °C 

Persons in household 2 persons  QDHW 5.573333 kWh/day 
          

Nr of solar panels 7 ex  
Area of solar 
panels 20.748 m2 

Life span  30 year  Annual Heat Gain 6802.1 kWh/year 
Savings per kWh 0.7 kr/kWh         
        

Month 
DSH 
req* 
[kWh] 

DHW** 
[kWh] 

Losses 
[kWh] 

Total req 
[kWh] 

Heat gain from SP 
[kWh/month] 

Savings 
[kWh] 

Savings 
on SP 
[kr] 

January 9684.0 169.4 100.0 9953.4 0.0 0.0 0.0 
February 8253.0 169.4 100.0 8522.4 56.6 56.6 39.6 
March 7141.5 169.4 100.0 7410.9 317.2 317.2 222.1 
April 3866.4 169.4 100.0 4135.8 753.9 753.9 527.7 
May 918.5 169.4 100.0 1187.9 1144.8 1144.8 801.4 
June 179.1 169.4 100.0 448.5 1355.4 448.5 314.0 
July 0.0 169.4 100.0 269.4 1325.1 269.4 188.6 
August 63.9 169.4 100.0 333.3 1018.4 333.3 233.3 
September 1128.2 169.4 100.0 1397.6 586.9 586.9 410.8 
October 3712.1 169.4 100.0 3981.5 221.8 221.8 155.3 
November 6439.5 169.4 100.0 6708.9 22.0 22.0 15.4 
December 8910.0 169.4 100.0 9179.4 0.0 0.0 0.0 
Total 50296.1 2033.2   37470.4   4154.5 2908.1 
        
* DSH = Domestic Space Heating Requirements    
** DHW = Daily Hot Water need      
        
        
Installation Costs       
Piping  3500 kr     
Components 4100 kr     
Solar collector(s) 35000 kr     
        
Subsidies: 7500 kr     
        
Payment:  35100 kr     
Payback time: 12.1 years (interest not calculated)   
Profit:  17044.13 kr     
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Ateljens Energibehov      

DSH faktor 0.85 x   
Hotwater outlet 
temp 45 °C 

Normal consumption 60 l/person,day 
Coldwater inlet 
temp 5 °C 

Persons in household 2 persons  QDHW 5.573333 kWh/day 
          

Nr of solar panels 1 ex  
Area of solar 
panels 2.964 m2 

Life span  30 year  Annual Heat Gain 971.7 kWh/year 
Savings per kWh 0.7 kr/kWh         
        

Month 
DSH req* 
[kWh] 

DHW** 
[kWh] 

Losses 
[kWh] 

Total 
req 
[kWh] 

Heat gain from SP 
[kWh/month] 

Savings 
[kWh] 

Savings 
on SP [kr] 

January 1829.2 169.4 20 2018.6 0.0 0.0 0.0 
February 1558.9 169.4 20 1748.3 8.1 8.1 5.7 
March 1349.0 169.4 20 1538.4 45.3 45.3 31.7 
April 730.3 169.4 20 919.7 107.7 107.7 75.4 
May 173.5 169.4 20 362.9 163.5 163.5 114.5 
June 33.8 169.4 20 223.3 193.6 169.4 135.5 
July 0.0 169.4 20 189.4 189.3 169.4 132.5 
August 12.1 169.4 20 201.5 145.5 145.5 101.8 
September 213.1 169.4 20 402.5 83.8 83.8 58.7 
October 701.2 169.4 20 890.6 31.7 31.7 22.2 
November 1216.4 169.4 20 1405.8 3.1 3.1 2.2 
December 1683.0 169.4 20 1872.4 0.0 0.0 0.0 
Total 9500.4 2033.2   8241.5   927.7 680.2 
        
* DSH = Domestic Space Heating Requirements    
** DHW = Daily Hot Water need      
        
        
Installation Costs       
Piping  3500 kr     
Components 4100 kr     
Solar collector(s) 5000 kr     
        
Subsidies: 7200.53 kr     
        
Payment:  5399.47 kr     
Payback time: 7.9 years (interest not calculated)   
Profit:  9607.418 kr     
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Följande konstanter användes vid beräkningarna: 
 
The tilt ß 70 ° 

The constant ap   0.92   
n2/n1     1.526   

Kdc     0.0318   
a     0.92   
?d     0.15   
?1d     60 ° 
Kp     237 W/m.K 
dp     0.0005 m 
Do     0.0134 m 
Di     0.0124 m 
W     0.143 m 
hf     205 W/m2,K 
cp     4180 J/Kg.K 
Ti     20 °C 

dp-c1     0.025 m 
M     1 - 
Stefan-Boltzmanns konstant, ? 5.67E-08 W/m2,K4 

ep     0.15 - 
ec     0.84 - 

Insulation cover, Kb   0.036 W/mK 

db     0.025 m 

GT     600 W/m2 
 

Month 
Temp °C 
(Ta) 

Windspeed 
(Va) 

January -0.9 3.6 
February -0.9 3.3 

March 2 3.6 
April 6 3.3 
May 11.6 3.1 
June 15.5 3.2 
July 16.6 3.2 
August 16.2 2.9 
September 12.8 3.6 
October 9.1 3.7 
November 4.4 3.8 
December 1 3.7 
 
Length Absorber 2.39 m 
Width Absorber 1.16 m 

Length cover 2.47 m 

Width cover 1.2 m 
 
 


