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Abstract 

Sala Silvergruva AB is one of many companies currently struggling with high energy 

prices. This thesis examines what possibilities there are to create a sustainable energy 

system for Sala Silvergruva considering economics, environment and social aspects. 

The report examines nine technologies; wind power, hydropower, solar capture, so-

lar cells, pellet boilers, heat pumps, energy efficiency and storage of heat from green-

houses or district heating. These technologies are analyzed from ten different aspects 

representing the sustainability demands. In the analysis recommendations are given 

according investment to each technology. The thesis culminates in a result map 

which clearly indicates what requirements the various techniques fulfill. The follow-

ing discussion will lead to a conclusion that present the steps to be taken in order to 

create a sustainable energy system for Sala Silvergruva AB. 

Pellet boilers and heat pumps show to currently be the most resilient solutions. Due 

to the age and properties of the houses energy-efficiency investments should also be 

made. These investments are expected to be repaid in 1-5 years. 

There are financial incentives for the local energy company Sala-Heby Energi AB to 

build storage for district heating water in the mine. Such a solution is found to create 

benefits for both the Sala Silvergruva AB region as a whole. Payback time for the in-

vestment is for Sala-Heby Energi AB between 4 to 12 years, depending on size of the 

storage. 

 



 
 

Sammanfattning 

Sala Silvergruva AB är ett av många företag som just nu kämpar med höga energi-

kostnader. Denna rapport undersöker vilka möjligheter det finns att skapa ett håll-

bart energisystem i Sala Silvergruva med avseende på ekonomi, miljö samt sociala 

aspekter. 

Rapporten undersöker nio tekniker; vindkraft, vattenkraft, solfångare, solceller, pel-

letspannor, värmepumpar, effektivisering samt lagring av värme från växthus re-

spektive fjärrvärme. Dessa analyseras var för sig med utgångspunkt i tio krav som 

speglar hållbarhetsaspekterna. I samband med analysen ges rekommendationer an-

gående investering i respektive energilösning. Rapporten mynnar ut i en resul-

tatskarta där det tydligt framgår vilka krav de olika teknikerna uppfyller. Den föl-

jande diskussionen leder fram till en slutsats som presenterar vilka åtgärder som bör 

vidtas i syfte att skapa ett uthålligt energisystem för Sala Silvergruva AB. 

Pelletspannor och värmepumpar visar sig i nuläget vara de mest uthålliga tekniklös-

ningarna. På grund av husens ålder och egenskaper bör även energieffektiviserande 

investeringar göras. Eventuella investeringar beräknas vara återbetalda inom 1-5 år.  

Det finns finansiella incitament för det lokala energiföretaget Sala-Heby Energi AB 

att bygga ett fjärrvärmelager i gruvan. En sådan lösning visar sig skapa nytta för så-

väl Sala Silvergruva AB som regionen i helhet.  Återbetalningstiden för Sala-Heby 

Energi blir mellan 4 till 12 år vid en investering, beroende på lagerstorlek.   



 
 

Förord 

Upplägget i denna rapport grundar sig i fyra delar. Del 1 behandlar introduktionen 

av projektet där bakgrundsfakta, målsättning och annat finns för projektet. Del 2 tar 

upp grunderna för de olika teknikerna vi valt att undersöka närmare. Här finns fakta 

om de olika punkter vi valt att titta särskilt noga på hos de potentiella lösningarna, 

som utgår från de ställda kraven i del 1. Denna del syftar till att ge en förståelse och 

bred faktagrund inför analysen. I del 3 analyseras de olika alternativen med avse-

ende på kraven som finns i del 1, och en rekommendation angående investering görs. 

Del 4 tar upp resultaten på ett koncist sätt, där en resultatskarta presenteras som vi-

sar huruvida målen blivit uppfyllda eller ej. Denna del innehåller även en diskussion.  

Vi vill rikta ett stort tack till dem som gjort arbetet möjligt, och med stort engage-

mang bidragit till ett framgångsrikt resultat. Vi vill främst tacka nedanstående per-

soner. 

Viktoria Martin, universitetslektor på institutionen för energiteknik, KTH 

Johan Björkman, VD Sala Silvergruva 

Kenneth Mårtensson, VD Sala Heby Energi 

Hans Nyhlén, Produktutvecklare Sala Heby Energi 

Ett tack riktas vidare till alla andra som på något sätt hjälp till genom att bidra med 

information eller stöd i arbetet mot ett hållbart energisystem i Sala Silvergruva. 

 

Mattias Andersson och Ville Nurmos 
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Nomenklatur 

Tabell 1, Nomenklatur 

Storhet Beteckning Enhet  

a Acceleration Meter per sekundkvadrat m/s2 

A Area Kvadratmeter m2 

Cp Specifik värmekapacitet Joule per kilogram Kelvin J/kg*K 

D Diameter Meter M 

E Energi Joule J 

F Kraft Newtonmeter Nm 

g Tyngdacceleration Meter per sekundkvadrat (9,82) m/s2 

G Grundinvestering Kronor kr 

Gr Grashofs tal - - 

h Höjd Meter M 

h´ Värmeövergånstal Watt per kvadratmeter Kelvin W/m2*K 

i Inbetalningsöverskott Kronor kr 

I Ström Ampere A 

k Värmeledningstal Watt per meter Kelvin W/m*K 

m Massa Kilogram Kg 

n Antal perioder år - 

Nu Nusselts tal - - 

P Effekt Watt W 

Pr Prantls tal - - 

Q Volymflöde Kubikmeter per sekund m3/s 

q Energi Joule J 

r Ränta procent - 

R Resistans Ohm Ω 

Rth Termisk resistans Kelvin per watt K/W 

t Tid Sekunder s 

T Temperatur Kelvin K 

U´ Spänning Volt V 

U Värmegenomgångstalet Watt per kvadratmeter Kelvin W/m2*K 

Umedel Medelvindhastighet Meter per sekund m/s 

V Volym Kubikmeter m3 

v Hastighet  Meter per sekund m/s 

x Sträcka  Meter m 

β Beta Per Kelvin 1/K 

η Verkningsgrad % av optimal cykelkapacitet - 

ν Kinematiks viskositet Kvadratmeter per sekund m2/s 

𝜌 Densitet Kilogram per kubikmeter kg/m3 
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Del 1 - Projektintroduktion 

Denna del ger en introduktion till arbetet. Här ges bakgrundsinformation, syfte, mål 

och metodbeskrivning. En projektplan för arbetet återfinns i bilaga 1-2.  
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1 Introduktion 

Sala Silvergruva är ett företag i turistbranschen, som i huvudsak ägnar sig åt gruv-

visningar och andra upplevelseverksamheter i den nedlagda gruvan strax utanför 

Sala. Ett växande problem för företaget är de stora energikostnaderna, som har en 

stor påverkan på företagets relativt låga intäkter. Anläggningen består av ett antal 

gamla byggnader med ett föråldrat energisystem.  

1.1 Syfte 

Uppdraget från beställaren Sala Silvergruva genom, VD Johan Björkman, är att ut-

reda vilka möjligheter det finns att skapa ett uthålligt energisystem för Sala Silver-

gruva. Syftet med denna undersökning är att skapa en karta med möjliga energilös-

ningar, för vilka ekonomiska, miljömässiga och sociala kriterier för uthållighet skall upp-

fyllas. Förslagen skall vidare vara av rimlig investeringsstorlek för Sala Silvergruva 

samt i största möjliga mån uppfylla krav för byggnadsminnen.  

1.2 Sala Silvergruva 

Sala Silvergruva har under Sveriges historia varit en mycket viktig producent av hu-

vudsakligen silver. Denna epok inleddes under 1400-talet med brytning av silver. De 

tillämpade metoderna för malmbrytning har under gruvans storhetstid från 1500-tal 

till 1700-tal varit mycket tekniskt avancerade, och gruvan en av de modernaste i 

Europa.  

År 1908 upphörde gruvbrytningen i samband med en strejk i gruvan, eftersom det 

inte fanns något intresse från arbetsgivarens sida att fortsätta med brytningen på 

grund av låg lönsamhet. Allt lämnades i samband med strejken kvar i gruvan ef-

tersom arbetarna trodde att brytningen skulle fortsätta när förhandlingarna var över. 

Så blev det aldrig, och allt finns således kvar där det lämnades innan strejken. 

Under senare delen av 1900-talet gavs det plats åt turism i form av gruvguidningar 

då man fastställt att det inte längre var ekonomiskt förvarbart med fortsatt brytning. 

På senare år har verksamheten utvidgats med värdshus, event av olika slag, konfe-

renscenter med mera. Ett stort utbud av aktiviteter för unga som gamla har gjort att 

anläggningen blivit en attraktiv turistattraktion med omkring 30 000 besökare årlig-

en. Sala Silvergruva är nu ett av 14 Bergslagshistoriska centrum som ingår i den 

långsiktiga satsningen med fokus på turismdriven tillväxt kring industrihistoriska 

miljöer, med stöd av länsstyrelser samt lärosäten. Till gruvan hör 35 byggnader, 

varav sex numera är i daglig drift och tjänar som reception, butik med mera. Gru-

vans numera aktiva del består av guidade gångar och två bergrum på 155 meters 

djup. Bergrummen används som konferens-, och festsalar. (Björkman, [3] 2011) I fi-

gur 1 på sida 4 visas området Sala Silvergruva med tillhörande lista (tabell 2) över 

byggnaderna som rapporten behandlar. Nio hus är uthyrda till kommunen och 
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andra intressenter, sex hus används av Sala Silvergruva. Bilaga 3 visar en skalenlig 

bild av området Sala Silvergruva. 

De kulturella värderingarna inom företaget är mycket starka då man vill upprätt-

hålla och etablera anläggningen med en tydlig kulturprofilering, något som har 

kommit att genomsyra hela verksamheten. Sala Silvergruva är i nuläget inte bygg-

nadsminnesförklarat, men det är sannolikt att detta kommer göras i framtiden varför 

företaget tillämpar regler gällande detta. (Björkman, [3] 2011) 

Sala Silvergruva AB har en årlig omsättning på omkring 7Mkr. (Sala Silvergruva, 

2010) Energin står för den näst största kostnadsposten inom företaget och uppgår till 

knappt 700tkr. Huvuddelen av energikostnaderna kan hänföras till uppvärmningen 

av fastigheterna som år 2009 krävde 673 MWh. (Björkman, [3] 2011)  
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Egendisponerade 
1 Gruvstugan Kontor för Sala Silvergruva AB 
2 Gruv.ing. bostad Polismuseum 
3 Anfarten Reception 
4 Vagnslidret Förråd 
5 Markenteriet Vandrarhem 
6 Konstmästaren Värdshus 

   
Uthyrda  
7 Gruvstallet  
8 Gamla Hagelverket  
9 Drängstugan  
10 Kuskbostaden  
11 Brygghuset  
12 Stigarbostaden  
13 Gruvkontoret  
14 Gruvfogdebostaden  
15 Direktörsbostaden  
Tabell 2, Förteckning över byggnader på området 

1 

2 

3 

4 

7 

8 
9 

6 
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13 

14 

10 

12 

11 

15 

Figur 1, Området Sala Silvergruva (Svärd, 2009) 
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1.3 Omvärldsanalys 

Det har sedan flera år tillbaka pågått en klimatdebatt, där de stora koldioxidutsläp-

pen påstås vara anledningen till global uppvärmning samt ett ökat antal naturkata-

strofer världen över. Sveriges roll i detta har varit påtryckande, och regeringen har 

tagit en aktiv roll i världssammanhang när det gäller att minska utsläppen. (Ask, 

2010) IPCC, eller Intergovernmental Panel on Climate Change, ger med jämna mel-

lanrum ut rapporter som bevittnar om hur utsläppen måste minskas för att rädda 

världen som den ser ut idag. (IPCC, 2011) Det är fastslaget att något måste göras, och 

ansvaret är allas. 

Samtidigt som klimatdebatten rasar, har de svenska energipriserna skjutit i höjden. 

Under några år har kostnaderna för uppvärmning och elanvändning stigit kraftigt, 

och nu uppenbaras de högsta energipriserna på 15 år. (Viktorin, o.a., 2010) Plötsligt 

har den största kostnadsposten blivit el och uppvärmning. Flera incitament att 

minska sin förbrukning har på en kort tid uppenbarats, och många försöker hitta al-

ternativa lösningar för att få lägre energikostnader. 

Sveriges ekonomi har nu till stor del återhämtats efter depressionen med början un-

der 2008, och landets ekonomiska tillväxt är bland de högsta i världen. Läget ser ljust 

ut, och såväl offentlig sektor som privata aktörer vågar återigen investera. Det är 

dock oklart hur framtiden kommer att se ut, eftersom att världens ekonomier fortfa-

rande är i gungning sedan krisen. Många länder har ännu inte återhämtat sig, och en 

fortsatt stark tillväxt är det få som väntar sig. Finansdepartementet spår en minsk-

ning av tillväxttakten framöver, och hyser viss oro över framtiden. 

(Finansdepartementet, 2010) Samtidigt höjs styrräntan för att repellera en höjning av 

inflationstakten. Detta skapar sänkt tillväxttakt och lägre belåningsgrad. Om inflat-

ionstakten fortsätter att stiga, kan stora höjningar av styrräntan vara att vänta. Detta 

skulle i sin tur bidra till svårigheter för många låntagare. (Ingves, 2011) 

De ovan nämnda faktorerna skapar de förutsättningar som idag finns med dels höga 

krav på miljövänlig produktion av el och värme, samt energianvändning, dels stora 

behov av sänkta energikostnader samt osäkerhet inom finansmarknaden på medel-

lång sikt. 

1.4 Metodbeskrivning 

För att komma fram till de bästa lösningarna krävs en analys av många teknikslag. 

Genom att analysera olika tekniker för produktion av värme och elektricitet kan se-

dan de som uppfyller kriterierna för hållbara energisystem enligt kraven nedan sållas 

ut. Teknikerna skiljer sig mycket åt, speciellt ur ett investeringsekonomiskt perspek-

tiv, vilket skapar förutsättningar för en bred förslagskarta som slutprodukt.  
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Alternativen har främst sållats fram genom funderingar och diskussioner. Inslag har 

dock även hämtats från olika litterära källor. I del 2 beskrivs de olika teknikerna, som 

i del 3 analyseras utifrån de nedan beskriva kraven. Teknikerna listas nedan i tabell 3 

Tabell 3, De olika teknikerna som anses kunna ingå i Sala Silvergruvas energisystem 

Värmeproduktion Elektricitetsproduktion 

Energieffektivisera fastigheter Solceller 

Energilagring i gruvan Vattenkraftverk 

Pelletspanna Vindkraftverk 

Solfångare  

Växthus  

Värmepumpar  

Efter att ha undersökt de ovan tabellerade alternativen, skall de analyseras och vägas 

utifrån kriterierna som beskrivs nedan. Ett antal kriterier finns, som den/de nya lös-

ningen/lösningarna skall uppfylla. Det finns även produktkrav som bör uppfyllas för 

att lösningen/lösningarna ska vara av intresse. Dessa är listade nedan. 

Lösningen skall 

§ 1.Vara ekonomiskt hållbar, och uppfylla kriterier för detta genom att 

1. Ej skapa en så stor ekonomisk påfrestning att företaget riskerar konkurs 

2. Ha en återbetalningstid som ligger inom rimliga ramar för styrelsens 

godkännande 

 

§ 2.Vara miljömässigt hållbar, och uppfylla kriterier för detta genom att 

1. Orsaka liten eller ingen påverkan på miljön genom utsläpp 

2. Ej störa djur- och växtliv i närområdet 

 

§ 3.Vara socialt hållbar, och uppfylla kriterier för detta genom att 

1. Ej ha någon negativ påverkan på människor som vistas i närliggande 

miljö 

2. Ej störa den sociala miljön som finns vid eller i anslutning till Sala Sil-

vergruva 

§ 4.Rymmas inom ramarna för byggnadsminnesmärkta områden genom att 

1. Ej ha för stor påverkan på kulturminnet Sala Silvergruva 

2. Ej påverka bygden med synliga och störande installationer 
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Lösningen bör 

§ 5.Främja Sala Silvergruvas kulturella värde genom att gamla metoder inom energisy-

stemet upplyses alternativt att nya kulturellt intressanta system skapas i enlighet med 

skall-kraven 

 

§ 6.Skapa en ekonomisk lönsamhet för företaget Sala Silvergruva, genom att antingen 

minska energianvändningen eller minska energikostnaderna 

Analysen kommer att utgå från ovan ställda krav, vilka skall/bör mötas. För att 

uppnå en tillräcklig kunskap om hur vida kraven är uppfyllda eller ej finns ett antal 

verktyg som kommer att användas. Dessa är bland annat pay-off-metoden, nuvär-

desanalys och kontakt med leverantörer. I Resultat presenteras en karta med de olika 

förslagen, där det framgår hur väl de uppfyller de ställda kraven. 

Det krävs objektiva metoder för att utröna huruvida olika lösningar uppfyller de 

ställda kraven eller ej, något som blir komplicerat vid hänsynstagande till osäkra 

data och mjuka värden. Avsikten är dock att ge en objektiv bedömning för samtliga 

alternativ utifrån det fakta som kan inhämtas från leverantörer.  
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Del 2 - Energieffektiviseringsalternativ 

Denna del redogör för Sala Silvergruvas nuvarande energisystem, samt presenterar 

de förslag som har utarbetats till den kommande analysen. Det finns även informat-

ion om regelverk och certifikat kring alternativen. Avsnittet avslutas med en generell 

diskussion avseende tekniklösningarnas potential.  
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2 Nuvarande energisystem 

Idag används olika tekniker för att värma upp fastigheterna inom företaget. Dessa 

beskrivs kortfattat nedan. I bilaga D redogörs energibegreppet, som frekvent kom-

mer att används i resonemangen. Tabell 4 visar en förteckning över de uppvärm-

ningsslag som finns i de olika fastigheterna, värmebehov, uppvärmningskostnader 

samt elförbrukning. Förbrukningen och kostnaderna avser år 2009, vilket inte skiljer 

märkbart från övriga år. I tabell 5 finns medelkostnaden för samtliga uppvärmnings-

slag tabellerad. Salarna i gruvan är inte medräknade i tabellen då de inte avses un-

dersökas på grund av nyligen gjorda investeringar i värmepumpar. 

Tabell 4, Förteckning över uppvärmning av fastigheterna. (Björkman, 2010) 

Engendisponerade Uppvärmningstyp Värme MWh Värme tkr kr/kWh Övrig el MWh 
Gruvstugan Direkt-el 29 28 0,97 6 
Gruv.ing. bostad Direkt-el 20 19 0,95 6 
Anfarten Direkt-el 67 64 0,96 10 
Vagnslidret Direkt-el 10 10 1 5 
Markenteriet Pellets-el 132 103 0,78 25 
Konstmästaren Olja 35 47 1,34 50 
Summa  293 271 

 
102 

   

   Uthyrda Uppvärmningstyp Värme MWh Värme tkr kr/kWh Övrig el MWh 
Drängstugan Direkt-el 9 9 1 3 
Kuskbostaden Direkt-el 7 7 1 7 
Brygghuset Direkt-el 14 13 0,93 13 
Gruvstallet Vatten-el 10 10 1 5 
Gamla Hagelvärken Vatten-el 11 10 0,91 5 
Stigarbostaden Vatten-el 10 10 1 2 
Gruvkontoret Vatten-el 54 51 0,94 6 
Gruvfogdebostaden Vatten-el 15 14 0,93 5 
Direktörsbostaden Olja 75 102 1,36 18 
Summa 

 
205 226 

 
64 

            
Summa totalt 

 
498 497 

 
166 

 

Tabell 5, Medelkostnad per kWh för de olika värmesystemen 

Energibärare Kostnad per KWh 
El 0,95 kr 
Olja 1,35 kr 
Pellets 0,78 kr 
Vatten-el 0,95 kr 
Medelkostnad 1,00 kr 
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2.1 Direktverkande el 

Radiatorer med direktverkande el är i dagsläget den vanligaste uppvärmningsfor-

men i Sala Silvergruvas fastigheter, och finns i 7 av 15 uppvärmda fastigheter. Dessa 

behöver årligen omkring 98MWh värme, som per 2009 kostade 150tkr. (Sala-Heby 

Energi AB, 2010) 

Direktverkande el i radiatorer är en mycket kostsam uppvärmningsform, och är i 

dagsläget näst dyrast efter uppvärmning med olja. (Energimyndigheten, [1] 2010) 

2.2 Vattenburen elvärme 

Panna med värmepatron, som cirkulerar värme i ett vattenburet system till radiato-

rerna, finns i 5 av de 15 fastigheterna med uppvärmning. Dessa fastigheter kräver 

cirka 158MWh värme årligen, som per 2009 kostade 153tkr. (Sala-Heby Energi AB, 

2010)  

Denna typ av värmeproduktion är effektivare än direktverkande el. Det är en klar 

fördel att vattenburna system är installerade, eftersom att distribution av värme lät-

tare kan ske då en ny teknik implementeras. 

2.3 Oljepanna 

Oljeeldade pannor med ett vattendistributionssystem finns i två fastigheter. Oljepan-

norna är gamla och i behov av att bytas ut. De två fastigheterna behöver årligen un-

gefär 110MWh olja som år 2010 uppgick till en kostnad av 149tkr. Se avsnitt 3.1 

”Oljepanna” för ytterligare beskrivning av oljepannor.  

2.4 Pelletspanna  

Det finns en pelletspanna installerad i vandrarhemmet, som behöver 132MWh värme 

årligen. Detta motsvarar ca 17 kubikmeter, eller 12 ton, pellets. Kostnaden för detta 

uppgick per 2010 till 72tkr. (Björkman, 2010) Detta skapar en del administrativa be-

kymmer i form av pelletsbeställningar samt krav på lagringsutrymmen.  

Pelletspannan är av typen Aritem OY, typbeteckning BeQuem 50, och är tillverkad år 

2007. (Björkman, [2] 2011) Denna kan avge en effekt på 25-50kW med en förbrän-

ningsverkningsgrad på 95%. (Installation och Driftsanvisningar Bequem 50, 2009). Se 

avsnitt 3.2 ”Pelletspanna” för ytterligare beskrivning av pelletspannor. 
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3 Möjliga lösningar för energisystemet i Sala Silvergruva 

I detta avsnitt beskrivs de tänkbara framtida teknikerna för uppvärmning och elekt-

ricitetsproduktion förutsättningslöst. Vissa av teknikerna är redan initialt mer intres-

santa än andra ur ett hållbarhetsperspektiv.  

3.1 Oljepanna 

Oljepannan analyseras främst som jämförelsegrund till övriga alternativ. Värmepro-

duktion med oljepanna sker genom uppvärmning av vatten, som går i ett vattenbu-

ret system till radiatorerna. Oljepannor var under 1950-, 1960- samt 1970-talen ett av 

de populäraste alternativen för uppvärmning av hushåll, eftersom att råvaran fram 

till oljekrisen i mitten av 70-talet var mycket billig. I takt med att oljepriset steg har 

dock andra alternativ prioriterats, såsom direktverkande el eller värmepumpar. Pri-

set har fortsatt stiga, och numera är det mycket kostsamt att värma upp bostaden ge-

nom oljepanna. Från 1997 till 2006 steg oljepriset 121%. (Energimyndigheten, [1] 

2007) Det krävs lagringstankar för oljan, vilket är platskrävande. År 2000 infördes 

även en lag om obligatorisk besiktning av oljecisterner mellan 1 och 10 kubikmeter, 

vilket tillsammans med sotning av skorsten bidrar till höga underhållskostnader. 

(Energimyndigheten, [2] 2007) 

Fördelarna med oljepannor är att det finns en stabil tillgång till bränsle. Stödsyste-

men är mycket mer välutvecklade än i många av de nyare alternativen. Tekniken är 

även väl beprövad vilket innebär mindre risker.  

3.2 Pelletspanna 

En pelletspanna fungerar på samma sätt som en oljepanna, men har pellets som 

bränsle istället för olja. Pellets är ett bränsle som produceras av sågspån, bark och 

annat spill från sågverk och annan träbehandlande industri. Råvaran pressas till cy-

lindrar på 6-8mm i diameter. En kubikmeter väger cirka 700 kilogram, och två ton 

pellets har samma energiinnehåll som en kubikmeter olja eller 8Mwh el. Pelletspanna 

är, näst efter vedeldning, det billigaste uppvärmingsalternativet. 

(Energimyndigheten, [2] 2010) Marknaden präglas dock av ett fåtal större aktörer, 

vars marknadsandelar ännu är okända. Det är oklart om pellets från olika aktörer är 

likvärdiga, dels på grund av stor prisskillnad men även då kvalitet skiljer mycket. 

(Energiinspektionen, 2007) Förbränningen skapar mycket låga utsläpp som ligger 

mycket under gränsvärdena för stoft, oförbrända kolväten samt partiklar. 

(Energimyndigheten, [2] 2010) 
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3.3 Vindkraft 

Vindkraftverk har under lång tid varit en intressant alternativ energikälla till olika 

typer av kondensverk som alla inbegriper förbränning. Elektricitet genereras genom 

den kinetiska energin i vinden som överförs till vindkraftverkets rotorblad, vilka i sin 

tur får antingen rotor eller stator, beroende på generatortypen, att rotera. Rotationen 

inducerar spänning i generatorns spolar, och elektricitet distribueras på nätet. Luf-

tens kinetiska energi skapas av temperatur- och tryckskillnader som orsakas av upp-

värmning och nedkylning av luften. Denna process drivs således ursprungligen av 

solen. Kommersiella vindkraftverk arbetar i ett vindspann mellan cirka 4-25m/s. 

(Energimyndigheten, [1] 2008) 

3.3.1 Förutsättningar för vindkraft 

Det väsentliga för ett framtida beslut om huruvida det är möjligt eller ej att använda 

vindkraftverk som en del av Sala Silvergruvas energisystem grundar sig i ett antal 

faktorer, vilka måste undersökas närmare. Främst handlar det om realiserbarhet, det 

vill säga om förutsättningarna för att montera ett vindkraftverk i området över hu-

vud taget existerar. De mest kritiska delarna är tillstånd, kostnad, samt vindhastig-

het, vilka kommer ge indikationer hur vida uppförande av vindkraftverk är realiser-

bart eller ej.  

Det är av stor vikt att undersöka vindkraftverk som har en tillfredsställande elpro-

duktion, det vill säga uppfyller behovet av elektricitet hos Sala Silvergruva. Elektrici-

tetsbehovet exklusive elektricitet för uppvärmning1 uppgår till ca 190MWh, vilket 

motsvarar en effekt på 22kW. Det totala energibehovet på omkring 863MWh motsva-

rar en effekt på 100kW. (Björkman, 2010) Vindkraftverk kräver, som tidigare beskri-

vet, en viss vindhastighet för att kunna leverera en tillfredställande effekt och vara 

lönsamt att uppföra, vilket kräver mer ingående studier av leverantörens specifikat-

ioner.  

För att kunna göra en jämförelse har data om medelvindhastighet över året inhäm-

tats, vilken talar för att vindhastigheten typiskt är 5-6m/s. (Uppsala Universitet, 

2010) Effektuttaget vid 6m/s undersöks för att göra en kostnadsbedömning utifrån 

ett sådant antagande. De alternativ som har valts är kraftverk med maximal effekt på 

20kW respektive 100kW. 

3.3.2 Ekonomiska aspekter på vindkraft 

I tabell 6 redovisas prisuppgifter för vindkraftverk. Direkt kan konstateras att inve-

steringskostnaden blir stor om hela elektricitetsbehovet skall täckas. 

                                                 
1 Elektrisk uppvärmning undantas på grund av förhoppningen att uppvärmning i framtiden kommer att ske utan 
direktverkande el samt en stor osäkerhet gällande hur stor andel av det totala energibehovet som är faktisk el. 
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Tabell 6, Prisexempel för vindkraftverk. Källor visas i sidfot. 

Tillverkare/Modell Effekt [kW vid 6m/s] Pris [utländsk valuta] Pris [SEK] 

Evolve/EG12.0-20kW 2 2,9 $52 700 353 0003 

Blue sky/ Turbine 20kW 4 4,0 $109 000 727 030 

NTP Wind/ Northern 

Power 100kW 5 

29 £350 000 3 769 500 

Benz/100kWDirect drive 6 10 $209 870 1 399 833 

Förutom själva inköpskostnaden tillkommer kostnader för frakt, installation och un-

derhåll vilka inte är upplistade då de är svåra att överblicka för samtliga alternativ. 

3.3.3 Tekniska aspekter 

Med hjälp av Betz lag avgörs storleken på den teoretiskt maximala effekten ett vind-

kraftverk kan producera, för att skapa en uppfattning om hur hög verkningsgrad de 

olika investeringsalternativen har. Nedan visas en vidareutveckling av Bentz lag 

(Formel 1), som beskriver den producerade effekten, Pmedel, vid en medelvindhastig-

het, Umedel. 

Formel 1, Vidareutveckling av Betz lag 

      
 

            
                                                                                                                        ( ) 

A beskriver luftströmmens area, det vill säga den cirkulära skivan 

som bildas då man låter rotorbladen snurra. Det krävs två antagan-

den. Dessa är att; vindhastigheten är konstant och oberoende av torn-

höjden samt att kraftkoefficienten, eller förhållandet mellan den av-

givna effekten och effektinnehållet i luftströmmen, är konstant. Den 

senare är uppskattad till 0,45 och betecknas      . Konstanten K=0,53 

visas i formel 2. (Villanueva, o.a., 2009) 

Formel 2, Konstant i Betz lag 

  
  𝜌       

 
                                                                                                                                 ( ) 

En jämförelse mellan producerad medeleffekt och maximal avgiven medeleffekt en-

ligt den modifierade Betz lag, listas nedan för de olika alternativen. Arean beräknas 

här enligt formel 3 där d är rotorbladens längd. 

                                                 
2 (Wind Power the renewable energy marketplace, 2011) 

3 Priser i svensk valuta är enligt växelkursen per den 9/2 2011 (Forex, 2011) 

4 (Blue sky turbine 20kW, 2010) 

5 (Northerns Power, 2011)  

6 (Wind Power, 2010) 

A 

Figur 2, Arean som 
rotorbladen sveper 
över.  
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Formel 3, Arean av en cirkulär skiva 

                       ( ) 

Tabell 7, Maximala teoretiska effekter hos vindkraftverken 

Tillverkare/Modell Höjd/ 

Rotordiameter[m] 

Effekt [kW 

vid 6m/s] 

Teoretiskt maximal mede-

leffekt vid 6m/s[kW] 

Evolve/EG12.0-20kW  18/10 2,9 8,99 

Blue sky/ Turbine 20kW  24/10 4,0 8,99 

NTP Wind/ Northern 

Power 100kW  

37/21 29 39,63 

Benz/100kWDirect drive  30/20 10 35,95 

 

Det är svårt att säga något om den allmänna prestandan baserat på ovanstående data 

i tabell 7 eftersom effektutvecklingen skiljer sig vid olika vindhastigheter. Klart blir 

dock att turbinerna tillverkade av Blue sky och NTP Wind har de bästa verknings-

graderna. Dessa kraftverk innebär dock mer än en dubbelt så stor investering som al-

ternativen. 

Det bör nämnas att vindhastighet (enligt Formel 1) är kubiskt proportionell mot pro-

ducerad effekt. Detta gör att små missbedömningar av medelvindhastigheten ger 

stora utslag vad gäller producerad el, och är vidare en viktig felkälla vid möjliga av-

vikelser. En plats med stora skillnader i vindhastighet kan ge upphov till en betydligt 

större effekt jämfört med en plats med konstant vindhastighet även om medelhastig-

heten är det samma. 

3.3.4 Miljö- samt sociala aspekter 

Vindkraftverken är som synes tämligen höga samt avger en ljudnivå på omkring 

70dB (detta gäller samtliga alternativ enligt dess specifikationer), vilket kan göra att 

de måste undersökas vidare ur både miljö- och socialt perspektiv. Miljöperspektivet 

syftar här till huruvida en vindkraftsanläggning skulle påverka närområdet och dess 

djurliv etcetera. Dessa är en del av de mjuka värderingarna som måste tas hänsyn till. 

Sala Silvergruva är idag ett område många åker till för att uppleva stämningen och 

naturen som finns kring den anrika gruvanläggningen vilket skapar speciellt tydliga 

incitament för att behålla omgivningen naturlig. (Björkman, [2] 2011) 

För att få tillstånd att bygga ett vindkraftverk högre än 20 meter krävs bygglov från 

kommunen, detta krävs för samtliga alternativ då de överstiger gränsvärdet. Vidare 

finns speciella krav om ett vindkraftverk skall uppföras vid Sala Silvergruva ef-

tersom flera tillstånd kan krävas i närheten av kulturminne. (Energimyndigheten, [1] 

2008) Gruvkomplexet är visserligen ännu inte kulturminnesmärkt, men det är att 

vänta, varför gillande från Länsstyrelsen i Västmanland bör erhållas. Länsstyrelsen 

har ännu inte tagit ställning till huruvida bygglov av denna typ skall godkännas eller 



Del 2 – Energieffektiviseringsalternativ  Våren 2011 
Mattias Andersson & Ville Nurmos   

 

- 16 – 
 

inte, eftersom vindförhållandena anses vara för knappa med dagens teknik. 

(Länsstyrelsen i Västmanland, 2010) Således krävs en ansökan om uppförande av 

vindkraftverk till länsstyrelsen för att möjliggöra byggnation. 

3.4 Vattenkraft 

Under gruvans storhetstid användes vattenkraft till att pumpa bort vatten samt driva 

hissarna. För detta ändamål byggdes stora damm- och kanalsystem i bygden. Dessa 

finns inte kvar i lika stor omfattning, men vissa delar återstår. (Björkman, [2] 2011) 

Om man vill anlägga ett kraftverk måste detta vattensystem ses över. Det kan finnas 

möjlighet att använda systemet redan idag, men det mest troliga är att systemet 

måste muddras då vattenvägarna har växt igen. En bild av ån till Sala Silvergruva 

vintertid finns nedan i figur 3Figur 3. 

 

3.4.1 Förutsättningar för vattenkraftsproduktion 

De flesta vattenkraftverk bygger på principen att omvandla lägesenergi till el och för 

detta behövs en höjdskillnad. De flesta stora kommersiella vattenkraftverk har en 

fallhöjd som är mycket större än det man kan uppnå vid Sala Silvergruva. Det finns 

inte heller speciellt stora möjligheter till att bygga stora dammar på anläggningen. 

Detta begränsar studien till småskaliga kraftverk med fallhöjd på någon enstaka me-

ter. 

Under vattenkraftens uppbyggnadsfas på 40- och 50-talet fanns dubbelt så många 

små vattenkraftverk som idag. (SvenskVattenkraftförening, 2011) Det finns alltså 

cirka 2000 nedlagda kraftverk i Sverige. Många av de åar och älvar som tidigare an-

setts vara för små för att vara ekonomiskt lönsamma börjar återigen bli det. Se figur 4 

nedan. 

Figur 3, Bilden visar ån som går genom Sala Silvergruva. Foto: Ville Nurmos 
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Figur 4, Antalet vattenkraftverk mindre än 1500 kW i Sverige från 1900-talets början (Lees, 2006) 

Det är således intressant att undersöka om småskalig vattenkraft även kan vara lön-

sam för Sala Silvergruva. Det mest väsentligtliga är att ta reda på hur stor fallhöjd 

skulle maximalt kunna vara, samt hur stor vattenflödet är. Beroende på det kan man 

tänka sig olika typer av lösningar. Ett enkelt samband för att få fram effekten i den 

här typen av anläggningar är formel 4. (Söderberg, 2005) 

Formel 4, Effekten i ett vattenkraftverk 

                                                                                                                       ( ) 

Typiska värden för verkningsgraden är för turbin 0.8-0.9, för generator 0.95 och för 

växel 0.97. (Barnekow, 2008) När man beräknar effekten för några typiska värden 

kan man lätt få en uppskattning på hur mycket man kan tänka sig att få ut. Viktigt är 

även att inte glömma att kraftverket inte kan köras på full effekt året runt. Typiska 

värden för detta är svåra att uppskatta innan man har studerat aktuella platsen i de-

talj. Rimligt är att anta att verket kan köras ungefär 3000-5000 timmar per år, eller 

halva året. 

Det finns även så kallade strömningskraftverk, som egentligen bygger på samma 

princip att omvandla kinetisk energi till elektricitet. Ett framstående företag inom 

den typen av kraftverk är Smartkraft. (Smartkraft, 2011) Det är ett norskt företag som 

har specialiserat sig på att ta fram kraftverk för mindre anläggningar. För närvarande 

finns dessa så kallade Hamann-turbiner inte på marknaden men företaget tror sig 

kunna lansera produkten kommersiellt någon gång under de närmaste åren. 
  

3.4.2 Ekonomiska aspekter 

De ekonomiska aspekterna är kritiska för Sala Silvergruva. Det är väldigt svårt att 

göra en uppskattning på hur mycket ett kraftverk skulle kosta i realiteten. Det är 

dock klart att grundinvesteringen är bland de större av de presenterade förslagen. 
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utbyggnad 

1900       10       20       30       40       50       60       70       80       90       00    År 

Antal 

5 000 

4 000 

3 000 

2 000 

1 000 

      0 

Antalet små vattenkraftverk i Sverige 

Storskalig vatten- 

kraftutbyggnad 

Investeringsbidrag  



Del 2 – Energieffektiviseringsalternativ  Våren 2011 
Mattias Andersson & Ville Nurmos   

 

- 18 – 
 

3.4.3 Miljö- samt sociala aspekter 

Ur perspektivet växthuseffekten är tekniken mycket bra. Verket ger praktiskt taget 

inga utsläpp under drift. Däremot påverkar bygget av själva verket och dammen mil-

jön runt anläggning i högsta grad. Man blir troligtvis tvungen att anlägga en dam 

som inte bara påverkar det visuella, utan även åns ekosystem. Det kan finnas fiskar, 

djur och växter som påverkas av bygget. Beställaren vill bevara området som det har 

varit, på grund av det stora kulturvärdet. Ett vattenkraftverk kommer behöva bygg-

lov om det inte är ett väldigt litet strömbaserat kraftverk. Detta måsta man således 

också ta hänsyn till i planeringen. 

En viktig detalj är att Sala Silvergruva under storhetstiden använde mycket vatten-

kraft. Detta är ett hållbart argument för implementering av vattenkraft, även om det 

skulle vara i modern tappning. En sådan lösning skulle exempelvis vara ett modernt 

generatorhus med ett gammalt vattenhjul utanför.  

3.5 Solenergi 

Solen är en mycket stark energikälla som ger upphov till en mycket stor del av den 

energi som idag används, exempelvis fossila bränslen och vattenkraft. Det är av stort 

intresse att kunna ta tillvara energin direkt när solstrålning infaller mot jorden. I 

princip har alla dagens produktionsmetoder för att framställa el och värme någon 

typ av påverkan på den miljömässiga hållbarheten, vilket inte solkraften i lika stor 

utsträckning skulle få. Detta kan exemplifieras genom föroreningar som kondens-

kraftverk ger upphov till, eller påverkan på laxens lek som ett vattenkraftverk har. 

Det finns således många fördelar med att ”utan mellanhand” utvinna värme och 

elektricitet ur solenergin. Produktion sammanfaller inte med behovet av elektricitet 

och värme, som främst existerar under vintern. Detta gör ännu tekniken svårtilläm-

pad i nordiska förhållanden. (Energimyndigheten, [2] 2008) Nedan beskrivs solceller 

och solfångare, alternativ som har stora prestandamässiga och användningstekniska 

skillnader. 

Sala Silvergruva ligger högt beläget, men har en skogsbeklädd terräng kring sig. En 

ideal plats för solkraftsutrustning vore i dagbrotten, där panelerna kan riktas i söder-

läge. Detta är dels för att stora ytor finns att tillgå, men även på grund av avsaknaden 

av träd och övriga skymmande objekt. 

3.5.1 Solceller 

Solceller producerar, till skillnad från solfångare, elektricitet direkt i cellerna då de 

blir belysta och uppvärmda av solen. Verkningsgraden är endast knappa 20% på 

grund av att mycket energi blir värme. (Dittrich, 2011) Den vanligaste typen av sol-

cell är kiselsolcellen, som tillverkas av en tunn skiva av halvledaren kisel. Skivorna är 

ca 10x10 cm stora, och endast någon tiondels millimeter tjocka. Cellens baksida är 

metallbetäckt. När solljus strålar in på cellen, bildas en spänning mellan fram och 
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baksida, vilket gör att ström kan utvinnas mellan kontakter på framsidan och baksi-

dan. (Energimyndigheten, [3] 2010) Varje enskild enhet har ett mycket lågt spän-

ningsvärde på under en volt, varför ett stort antal celler måste seriekopplas för att nå 

önskad spänningsstyrka. (Dittrich, 2011) Det pågår mycket forskning inom solcell-

steknologin. Det främsta syftet är att förbättra verkningsgraden och därmed effekti-

viteten av att använda solpaneler. (Hall, o.a., 2007) 2005 hade ca 5MW solcellseffekt 

installerats i Sverige, en relativ låg effekt jämfört med ledande länder (Malm, 2007). 

Solcellspanelerna utlovas i dagsläget en teknisk livslängd på ungefär 25 år. En an-

läggning på 1kW som är placerad i söderläge med 30-50 graders lutning producerar i 

Sverige cirka 850kWh per år, och har en yta av ca 8m2. (Energimyndigheten, [3] 2010) 

För att tillgodose Sala Silvergruvas elektricitetsbehov på 190MWh per år, krävs såle-

des en area på ca 1800m2.  

För att i svenska förhållanden erhålla ett högt effektuttag, som räcker för att försörja 

hela bostäder, krävs mycket stora ytor täckta med solceller. Det finns vidare en up-

penbar nackdel, att ingen elektricitet produceras under dygnets mörka timmar. 

(Energimyndigheten, [2] 2008) Sålunda krävs att energin går lagra någonstans. Detta 

är i nuläget svårt att genomgöra kostnadseffektivt. 

Tidigare var det endast lönsamt att installera solpaneler på platser där det inte fanns 

tillgång till elnätet. Detta är något som under senare år har förändrats, och redan nu 

har marknaden för solceller utanför svårtillgängliga områden vuxit starkt. Från 1997 

till 2007 växte branschen med 40 %, från en huvudsakligen forskningsbaserad sektor 

till en kommersiell marknad. 2007 omsatte industrin ca 100 miljoner kronor. (Malm, 

2007) Under de senaste åren har priset på solceller sjunkit kraftigt, som ett resultat av 

teknikutveckling, finansiell kris samt ökad konkurrens mellan de europeiska och ki-

nesiska tillverkarna. (Hållén, 2010) Ett lägre pris per tillverkad kilowatt under av-

skrivningstiden kan därför göra investeringen lönsam.  

Det finns möjlighet att få statligt bidrag med upp till 55% av kostnaderna, vid install-

ation av solpaneler som slutförs senast per den 31 december 2011. För företag gäller 

att ansökan måste skickas in till länsstyrelsen innan arbetet påbörjats. 

(Energimyndigheten, [1] 2011) I tabell 8 nedan presenteras ett kostnadsförslag för 

solceller, för att ge en bild av hur stor investeringen skulle vara för att täcka elektrici-

tetsbehovet. 

Tabell 8, Kostnadsförslag för solceller 

Tillverkare Modell Area[m2] Medeleffekt[kW] Pris[SEK] Pris motsvarande 

190MWh/år [SEK] 

Solarlab7 Solcellspaket för nätan-

slutning, 2970W 

23 0,2 138 870 972 090 

                                                 
7
 (Solarlab, 2011) 
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3.5.2 Solfångare 

Solfångare producerar, till skillnad från solceller, varmvatten. Det är en effektivare 

process än solcellstekniken eftersom värmet tas tillvara. Detta skapar en högre verk-

ningsgrad än hos solcellstekniken. Tekniken bygger på att vattenledningar flyter ge-

nom solfångarna, som värms upp av solens strålning. Vattnet värmeväxlas i en ack-

umulatortank, och återcirkuleras till solfångarpanelen. Det finns vidare två olika ty-

per av solfångare, vakuum- och plana solfångare. Vakuumsolfångaren är en moder-

nare teknik som också tar tillvara värmet bättre än den plana panelen. Det finns olika 

kombinationssystem där en alternativ energikälla, exempelvis pelletspanna, hjälper 

systemet då solenergi inte är tillgänglig eller ej möter det befintliga behovet. Detta 

system kan i en normalstor villa minska behovet av köpt energi med ungefär 

5000kWh/år. (Energimyndigheten, [4] 2010) I figur 5 nedan visas en schematisk skiss 

över hur ett solfångarsystem med elpatron (motsvarande pelletspanna eller annan 

energikälla) fungerar.  

 

Solfångare är en stor investering, men driftskostnaden är i princip obefintlig. Detta 

gör att mycket pengar kan sparas under solfångarens livstid. Det nordiska klimatet 

är dock inte fullt anpassat till solkraft, och det behövs tillgång till alternativ energi-

källa under stora delar av året. (Energimyndigheten, [4] 2010) Speciellt om anlägg-

ningen är tänkt att användas för uppvärmning, som i fallet med Sala Silvergruva, 

produceras största delen av energin under fel halva av året. 

I tabell 9 nedan visas ett kostnadsförslag för solfångare. Det är svårt att få en bra bild 

över hur mycket storskaliga anläggningar kostar, varför siffran nedan kan anses ha 

en viss felmarginal.  

  

Figur 5, Solfångarsystem. (Energimyndigheten, [4] 2010) 

1. Solfångare 

2. Elpatron 

3. Tappvatten till tvätt och disk 

4. Kallvatten in 
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Tabell 9, Kostnadsförslag för solfångare 

Tillverkare Modell Area[m2] Energi per år[kWh] Pris[SEK] Pris motsvarande 863MWh/år [SEK] 

Inelli-heat8 V8 18,64 13 272 132 486 8 614 784 

3.5.3 Miljöaspekter 

Solpaneler har i allmänhet ingen miljöpåverkan under själva driften, eftersom att de 

enbart fångar upp solens strålning. Detta gör det till ett mycket bra alternativ ur håll-

barhetssynpunkt. Solpaneler skapar dock en miljöpåfrestning vid tillverkningen, då 

det behövs sällsynta metaller för att genomföra de olika energiöverföringsprocesser-

na. Gruvbrytningen måste huvudsakligen ske i lågutvecklade länder, vilket skapar 

stor miljöpåverkan då varken miljömedvetenhet eller teknik finns i samma utsträck-

ning som i industriländer. (Wallerius, 2001) 

3.5.4 Sociala aspekter 

De sociala aspekterna kring solkraft är i detta fall allvarliga, då risken är stor att Sala 

Silvergruva blir byggnadsminnesmärkt. Detta skapar bekymmer så till vida att det 

inte finns möjlighet att sätta upp paneler var som helst. Främst gäller detta byggna-

der, som skall vara orörda. Även dagbrottet kan begränsas av dessa regleringar, var-

för det kan vara svårt att få tillstånd att uppföra utrustning på området. (Björkman, 

[2] 2011) Detta måste Sala Silvergruva AB kontrollera hos länsstyrelsen i Västman-

lands län innan eventuell investering. 

3.6 Värmepumpar 

Värmepumpar har på senare tid blivit mer och mer populära. Inte minst på grund av 

de senaste årens ökade energipriser. Värmepumpar är inte något långsiktigt hållbart 

alternativ då de kräver tillförd elektrisk effekt. Däremot är de väldigt bra om de ses 

som en effektiviseringsåtgärd. Sverige ligger i framkanten inom värmepumpstek-

nologin och har omkring hälften av den europeiska värmepumpsmarknaden. Unge-

fär 20% av svenska småhus har värmepump och dessa bidrar totalt cirka 15TWh 

”gratisenergi” per år. (Energimyndigheten, [2] 2011) 

En värmepump är en anordning som överför värme från en kallare plats till en var-

mare plats. Värmepumpar är uppdelade i olika typer beroende på valet av energi-

källa. De vanligaste är värme ur luften, berget, ytjorden, grundvattnet eller ur sjön. 

Principen är dock densamma, endast kollektorn skiljer sig. Alla värmepumpar fun-

gerar enligt skissen i figur 6 nedan. Det finns fem huvudkomponenter i anordningen: 

(Thermia AB, 2011) 

                                                 
8
 (Intelli-heat, 2011) 
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1. Kollektor är en slinga med en cirkulerande 

vätska. Vätskan är oftast en blandning av vatten 

och någon frostskyddsvätska. Det är i denna del 

som energin hämtas från omgivningen. 

2. Förångaren är en värmeväxlare där den energin 

kollektorn samlat överförs till ett annat medium 

kallat köldmedium. Köldmediet förångas från 

vätska till gas och leds därefter vidare till kom-

pressorn. 

3. Kompressorn ökar trycket av gasen och på så sätt 

även temperaturen.  

4. Kondensorn är också en värmeväxlare där köld-

mediet kondenserar och avger värme till husets 

värmesystem. 

5. Expansionsventil kontrollerar flödet och sänker 

trycket och på så sätt återgår temperaturen till 

den lägre nivån.  

Genom pumpen flödar ett köldmedium med speciella egenskaper. Vilket köldme-

dium som är bäst är en vetenskap i sig och faller utanför den här studien. De vanlig-

aste för närvarande är olika typer av blandningar av kolväten och koldioxid. Tidigare 

användes freoner, som idag är förbjudna. (Ahlström, 2005) 

Distributionen av värmet kan göras genom ett vattenburet system eller genom luften 

antingen direkt eller genom husets ventilationssystem. I detta fall kommer ett vat-

tenburet system att vare det enda passande alternativet för att värma hela anlägg-

ningen från en eller flera centrala värmepumpar. Då det finns enskilda byggnader 

utan vattenburet system, kan även en direktverkande luftvärmepump vara intres-

sant. 

Inom värmepumpsteknologin används begreppet värmefaktorn även kallad COP el-

ler coefficient of performance. (Granryd, o.a., 2008) Denna indikerar hur mycket 

värmeenergi genereras per tillförd energi. Exempelvis om 0,5kWh tillförs och 

2,5KWh fås ut, så får man en värmefaktor på 5. Detta är en av de viktigaste indikato-

rerna på hur bra en värmepump är. Problemet med värmefaktorn är att den varierar 

kraftigt beroende på temperaturerna. För en bergvärmepump där energikällan alltid 

har ungefär samma temperatur är skillnaderna under året inte speciellt stora. Däre-

mot är skillnaderna mycket stora för luftvärmepumpar som använder utomhusluften 

som energikälla. För de kommersiella värmepumparna varierar COP mellan 1 och 5. 

Där COP 1 motsvarar samma elförbrukning som direktverkande el, och COP 5 en 

femtedel av förbrukningen. (Staffell, 2009) 

Värmepumpar kan även användas till kylning under sommaren. Principen är den 

samma som för uppvärmning det är bara värmeflödet som ändrar riktning. Förånga-

Figur 6, Skiss över en värmepump. 
(SvenskaVärmepumpsFöreningen, 2011) 
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ren blir en kondensor och vice versa. Även om det är sällan så varmt i Sverige att in-

omhusluften behöver kylas, är det dock en bra valmöjlighet. 

3.6.1 Luft/luft värmepumpar 

Luft/luftvärmepumpar kallas i vardagligt språk för luftvärmepumpar. Dessa tar upp 

värmet från utomhusluften med hjälp av en luftmodul som installeras på utsidan av 

fastigheten. De är den typen av värmepumpar som har den lägsta grundinveste-

ringskostnaden och på så sätt även den kortaste avbetalningstiden av de presente-

rade alternativen. Ingen borrning eller grävning behövs. Dessa är alltså den enklaste 

typen av värmepumpar. 

Då luftvärmepumpar avger värme direkt till luften i lokalen genom fläktar är det es-

sentiellt att titta på planlösningen. En öppen planlösning gör det möjligt för luften att 

luften sprida sig. Små och instängda rum kommer göra det svårt för luften att cirku-

lera och på så sätt gör en effektiv uppvärmning omöjlig. I Sala finns det många olika 

varianter på planlösningar. Det finns flera stora salar men även mindre rum där dör-

rarna måste kunna stängas, exempelvis på vandrarhemmet. (Björkman, 2010) 

Luftvärmepumpar fungerar sämre i kallare klimat då verkningsrad förhåller sig till 

utomhustemperaturen. Oavsett var i landet man befinner sig behövs allt som oftast 

något annat uppvärmningssystem som komplement under den kallaste tiden på året. 

En annan nackdel är att luftvärmepumpar inte går att använda till uppvärmning av 

tappvatten. 

En unik och intressant aspekt är att det i Sala Silvergruva finns en praktiskt taget 

obegränsad tillgång till luft med en temperatur på två grader Celsius året runt. Detta 

gör att värmepumparna som använder luft från gruvan kan bibehålla verkningsgrad 

oavsett årstid.  

3.6.2 Luft/vatten värmepumpar 

Dessa liknar luft/luft värmepumpar. Kollektorn är likadan och den enda egentliga 

skillnaden är den andra värmeväxlaren. Istället för att avge värmet direkt till omgiv-

ningen växlas det till vatten. Detta möjliggör tappvattenuppvärmning, vilket i sin tur 

möjliggör en större besparing än vanliga luft till luft pumpar. 

Det har nyligen installerats en luft/vatten värmepump i Sala Silvergruva. Den vär-

mer upp ett bergrum i gruvan genom golvvärme. De första erfarenheterna från den 

är positiva. Anledningen att Sala Silvergruva inte valde ett vatten/vatten system var 

att avståndet till närmsta sjö var för stort. En dragning av ledningar ansågs inte lön-

samt. (Björkman, [3] 2011) 

3.6.3 Ekonomiska aspekter 

Värmepumpar har en relativt låg grundinverteringskostnad vilket innebär att avbe-

talningstiden blir tämligen kort. En stor nackdel är att det nordiska klimatet gör att 
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det behövs tillgång till en alternativ energikälla under delar av året. Ofta är det di-

rektverkande el, oljepanna eller biobränsle. 

I tabell 10 nedan, visas ett kostnadsförslag för olika typer av värmepumpar. Det är 

svårt att få en bra bild av hur mycket storskaliga anläggningar kostar, varför siffran 

nedan endast kan anses vara ett exempel. Hur stora de faktiska energibesparningar-

na blir beror på de lokala förhållandena. 

Tabell 10, Prisuppgifter på värmepumpar (Energimyndigheten, [3] 2009) (Prisjakt.se, 2011) 

Tillverkare Modell Typ COP vid +2 Pris[SEK] 

Elektrolux EXH12HXI Luft/Luft 2,9 14 995 
Panasonic HE9LKE Luft/Luft 3,0 12 300 
Mitsubishi  MSZ-GE25VA Luft/Luft 2,7 9 900 
Thermia Atria Optimum 8 Luft/Vatten 2,6 93 375 
Sirius S2-5 Luft/Vatten 2,6 82 500 
Viessmann Vitocal-300 Luft/Vatten 3,1 113 000 

3.6.4 Miljöaspekter 

Värmepumpar är ett väldigt bra alternativ om målet är att minska sina utsläpp då de 

inte ger upphov till några lokala utsläpp. Däremot är de inte lika bra som exempelvis 

vindkraftverk eller solfångare då värmepumpar är inte självständiga, utan kräver 

energitillförsel. Om hänsyn tas till hela livslängden med produktion, installation, 

drift, nedmontering och omhändertagandet av köldmediet kommer det naturligtvis 

finnas stora utsläpp. (Högberg, 1995) 

Tidigare har freoner som köldmedium varit ett stort miljöproblem. De senaste åren 

har användandet av freoner minskat drastiskt. (Högberg, 1995)  Även de nuvarande 

köldmedierna är farliga för miljön, dock inte i samma utsträckning. Ofta är de växt-

husgaser som i många fall är giftiga att andas in. (Ahlström, 2005) Genom en korrekt 

hantering av avfallet minskars miljöpåverkan markant. 

Ett annat problem som oundvikligen uppstår är buller. Det kan leda till koncentrat-

ionssvårigheter och trötthet hos de som vistas i närheten. (Arbetsmiljöverket, 2011) 

Värmepumparna låter alltid något. Hur mycket buller som bildas beror främst på 

placeringen av pumpen. Större pumpar som är kopplade till ett vattenburet system 

är normalt sett placerade utanför området folk vistas i. Då gör det inte speciellt 

mycket om de låter. Däremot kan luft/luftvärmepumpar som placeras i lokaler där 

folk vistas uppfattas som problematiska. 

När det gäller bullerhanteringen har utvecklingen gått framåt. Energimyndigheten 

har testat några nyare modeller och ur testerna kan man dra slutsatsen att luftvär-

mepumpar brukar ha en ljudnivå på runt 55-60 decibel. (Energimyndigheten, [3] 

2011) Detta motsvarar ljudet av en vanlig konversation. (Info, 2011) Arbetsmiljöver-

ket anser att de nya modellerna är så bra att de kan användas inomhus utan att de 

förstör ljudmiljön för mycket. (Arbetsmijöverket, 2005) 
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3.6.5 Sociala aspekter 

Sala Silvergruva har redan två värmepumpar på anläggningen. De anställda är 

mycket positiva till värmepumpar, då erfarenheten från de nuvarande generellt är 

positiva. (Björkman, [1] 2011) 

3.7 Energieffektivisering 

Värmeförlusterna i hus kan generellt delas upp i tak, väggar, fönster och dörrar, golv 

samt ventilation. Fördelningen av värmeförluster skiljer sig mellan byggnader, i figur 

7 visas dock en typisk fördelning. Om tilläggsisolering av en del, exempelvis taket, 

sker kommer en del av värmet släppas ut genom väggar och fönster. Således går det 

inte att beräkna minskningen av värmeläckage till exempelvis 15% av den totala för-

brukningen eftersom att läckagen på andra delar ökar. Det är alltså en kombination 

av alla delarna som har den effektivaste effekten. Det går inte att på ett bra sätt mäta 

hur mycket huset läcker, med det finns olika mått och metoder som kan användas för 

att få fram en uppskattning. Två av dessa redovisas nedan. 

 

Alla byggnadsmaterial har ett specifikt U-värde, eller värmeövergångskoefficient. 

(Energimyndigheten, [5] 2011) Enheten för detta är W/m2K. Måttet är bra när man 

skall jämföra olika typer av isolering eller dylikt. U-värdet indikerar hur mycket 

värme som läcker genom ett materialskikt. För flera enheter såsom innervägg, isole-

ring och yttervägg, kombinerar man de olika värdena till ett gemensamt U-värde. 

För fönster räknas glas, karm och båge in. Ju lägre U-värde, desto bättre isolering. I 

Sala Silvergruva finns det finns många gamla byggnader med föråldrade byggnads-

material, som är svåra att uppskatta U-värde på. Generellt minskar materialens U-

värde med tiden. Detta är på grund av att materialet pressas ihop och på så sätt 

minskar sin isoleringsförmåga.  

Ett annat mått som ofta används är KWh/m2. (Winkels, 2011) Detta indikerar hur 

mycket energi per kvadratmeter det krävs för att värma upp byggnaden. Måttet är 

Tak  ~15% 

Väggar ~ 20% 

Golv ~ 15% 

Fönster och 

dörrar ~ 35% 

Ventilation ~15% 

Figur 7, Illustration av värmeförlusterna i ett hus (Energimyndigheten, [6] 2011) 
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mycket bra vid jämförelser av energieffektivitet mellan olika byggnader, men tar 

dock inte hänsyn till om inomhustemperatur skiljer sig.  

Inget av dessa mått är fullt applicerbart på Sala Silvergruvas byggnader, men det är 

de mått som finns. Alla beräkningar som görs blir alltså prognoser, det verkliga re-

sultatet visar sig först efter några års erfarenhet. 

En viktig aspekt vid tilläggsisolering av byggnader är att de måste kunna andas. För 

mycket isolering utan hänsyn till ventilation, gör att risken för fuktskador så som 

mögel ökar. (Lindqvist, 2011) Detta gäller speciellt äldre hus med självdragsventilat-

ion. Eftersom husen i Sala Silvergruva är relativt gamla och har ventilation genom 

självdrag, måste hänsyn tas till detta. 

Nedan presenteras några åtgärder som kan vara aktuella för Sala Silvergruva.  

3.7.1 Fönster 

Fönster är enklare att byta än väggar, och därmed också billigare. Fönstret delas i sin 

tur till karm, båge och glas. Det är en kombination av alla tre som avgör fönstrets 

energieffektivitet. De flesta producenterna märker sina fönster med ett komplett U-

värde som är enkel att jämföra. Vid nyinvestering bör U-värdet vara högst 1,2. 

(Energimyndigheten, [5] 2011) I Sala Silvergruva ska byggnaderna bevaras i dess ur-

sprungliga form, vilket gör fönsterbyte otänkbart. Alternativet är då att förbättra iso-

leringsegenskaperna genom renovering. (Ohlén, 2005)  

Eftersom att fönsterbyte kan ge upphov till mycket stora besparingar vad gäller 

energikostnad, är detta något som måste undersökas närmare. En generell fönster-

undersökning finns i Bilaga E – Värmeövergång genom fönsterrutor. De flesta husen 

i Sala Silvergruvas ägo har tvåglasfönster. (Björkman, [3] 2011) Den vanliga standar-

den idag är att installera treglasfönster, varför sådana blir de naturliga jämförelseob-

jekten. 

Genom att beräkna ett värmegenomgångstal för de tvåglasfönster som idag finns, 

och jämföra resultatet med moderna treglasfönster, kan en uppskattning i energibe-

sparing genomföras.  

Slutsatsen av uträkningarna, redovisade i Bilaga E – Värmeövergång genom fönster-

rutor, är att ett treglasfönster har ungefär dubbelt så hög termisk resistans som ett 

tvåglasfönster. Även energimyndigheten har undersökt detta, och kommit fram till 

att nya treglasfönster endast släpper igenom en tredjedel av de äldre tvåglasfönstrer-

nas värmegenomsläpp. (Energimyndigheten, [2] 2009) De nya fönstren har speciella 

vakuumskikt mellan glasen, varför värmegenomsläppet är lägre än det beräknade 

värdet. Således kan mycket sparas genom att byta fönster. 

3.7.2 Lister 

Att täta fönster och dörrar är ett enkelt sätt att minska sin energiförbrukning. Lister 

är billiga och finns i en mängd varianter. Det finns olika material som exempelvis 

bomull, polyeter, cellplast, EOD cellgummi, EPD silikongummi mm.  De äldre vari-
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anterna som är gjorda av bomull och liknande håller emellertid inte tillräckligt tätt 

enligt moderna byggnormer, varför syntetiska lister bör användas. 

(Energimyndigheten, [1] 2009) Det finns även olika varianter på form och tjocklek, 

beroende på var listen ska sitta. (Energimyndigheten, [2] 2009) 

3.7.3 Tak 

Tilläggsisolering av takbjälklag är ett av de mest kostnadseffektiva sätten att energi-
effektivisera. Tjockleken på isoleringen i gamla hus är ofta liten, normalt 10-15cm 
mineralull eller 15-25cm sågspång. Den normala isolertjockleken för nya hus är 50-
60cm. (Energimyndigheten, [1] 2009) Fuktproblemen blir dock större med en alltför 
tjock isolering. Energimyndigheten rekommenderar inte att man isolerar mer än 
50cm på gamla byggnader. (Energimyndigheten, [1] 2009) Det är emellertid omöjligt 
att lägga mer än 50cm rent utrymmesmässigt. I Sala har olika typer av isolering an-
vänds. I figur 8 nedan syns en bild från en av byggnadernas takbjälklag, i detta fall 
glasfiberisolering. 

  

Figur 8, Isolering av takbjälklager I ett av Sala Silvergruvas hus. Foto: Mattias Andersson 

3.7.4 Kranar 

Droppande kranar kan vara stora energibovar. En kran som droppar kan kosta upp 

till 600kr per år i form av värme och vatten. (Vattenfall, 2011) Det enskilda beloppet 

är inte särskilt stort i sammanhanget, men många små förändringar bidrar till en an-

senlig besparing. 

3.7.5 Lampor 

Lågenergilampor är ett populärt sparsätt, eftersom de inte avger lika mycket vär-

meenergi som glödlampor. Lägre avgiven lampvärme betyder emellertid att det öv-

riga värmesystemet måste avge större energi under vinterhalvåret. Det finns dock be-

lysning i gruvan som bör vara av lågenergityp, eftersom värmet som avges inte bi-

drar till nytta genom uppvärmning.  Ett byte från en glödlampa på 60W till en mot-

svarande lågenergilampa med en effekt på 15W ger stora besparingar eftersom ener-
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giförbrukningen minskar med 75%. Beroende på hur stor andel av tiden lampan an-

vänds kan det betyda olika stora besparingar. Vid antagandet att lampan används 

åtta timmar per dygn året runt skulle besparingen vara ca 400kr per år och lampa. 

3.7.6 Ändring av beteenden 

Att dra för gardiner på nätterna gör att isoleringen blir bättre. (Energimyndigheten, 

[5] 2010) Även om detta ger en tämligen liten skillnad, kan det bli betydande om bo-

staden har många fönster. Då denna åtgärd tar relativt lång tid att utföra varje dag 

får en avvägning göras om det är värt besväret.  

I övrigt skall man alltid se till att dörrar och fönster är stängda, samt släcka lampor 

när man lämnar rummet. Genom att inte använda stand-by-funktionen på elektronik, 

kan även energibesparingar göras. 

3.8 Växthus 

Växthus är inte något konventionellt sätt att värma fastigheter. Tvärtom man måste 

värma upp växthus för att kunna odla under vintern. (Christensen, o.a., 2010) I figur 

9 nedan syns tydligt hur stor säsongsvariationen är. Under sommaren måste man 

emellertid ventilera bort mycket värme. (Rappne, 2011) Det finns alltså en möjlighet 

att ta vara på detta värme. Man skulle således kunna använda växthuset i traditionell 

mening till odling av grödor och få inkomster genom det och samtidigt även andra 

fördelar.  

 

Figur 9, Fördelning av energianvändning i kWh per m2 och vecka. (Christensen, o.a., 2010) 
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I gruvan finns en vattenvolym på omkring 268 250m3 (Norling, 2010) Överskotts-

värmet som bildas i växthuset under sommaren kan överföras till vattnet och däri 

lagras. Värmet kan sedan användas under vintern för att värma upp husen på områ-

det. För att möjliggöra ett sådant system krävs dels ett tillräckligt stort växthus, samt 

byggnation av ett värmelager. För mer utförlig beskrivning av värmelagring, se nästa 

avnitt 3.9. 

Kostnaden att föra upp växthus beror främst på storleken. För att kunna tillgodose 

fastigheterna samt växthuset med tillräckligt mycket värme under vintern krävs en 

relativt stor konstruktion. Växthus med en volym på omkring 500m3 (där längden är 

15 meter, bredden 10 meter och den största höjden 5 meter), kostar i storleksordning-

en 80tkr. (Greenhouse Megastore, 2011) Då en stor del av volymen inne i ett växthus 

består av jord, blommor och annat, blir volymen varmluften som kan bortföras 

mindre än innandömets faktiska volym. Ur luftvolymen kan endast mycket lite 

energi, jämfört med vad som behövs, fångas. Det krävs således ett mycket större 

växthus, vilket skapar en större investeringskostnad. 
 

3.9 Fjärrvärmelagring 

Det finns olika sätt att lagra värme i marken på. Dessa är tämligen outforskade, 

främst på grund av att de kräver tekniskt komplexa system med stora investerings-

kostnader. Dessa tekniker kan delas upp i säsongslagring och korttidslagring. Sä-

songslagring innebär att värmet lagras under längre tidperioder. Vanligtvis lagrar 

man värme under sommaren då det är billigare och enklare att producera. Värmet 

nyttjas sedan under vintern när behovet och energipriserna är som högst. Korttids-

lagring är lagring under kortare tidsperioder i storleksordningen timmar eller några 

dagar. Ofta används dessa för att jämna ut dygnsvariationer eller för att klara drift-

störningar. Hit klassas exempelvis varmvattenbredare i småhushåll men även större 

ackumulatortankar som används exempelvis vid fjärrvärmeproduktionen. 

(Sandberg, 2006) I detta fall är endast säsongslagring intressant då topplastkostna-

derna för Sala Heby Energi är höga, och därmed bör elimineras. 

För att effektivt lagra värme i en akvifer, eller grundvattenmagasin, skall vattnet 

skiktas med avseende på temperatur. Eftersom vatten med hög temperatur har en 

låg densitet, lägger det sig på ytan. På samma sätt lägger sig vatten med låg tempera-

tur och hög densitet vid botten. Detta under förutsättningen att strömningarna i vat-

tenmassan är begränsade. Varmvatten förs sålededes in till ytskiktet, och kallvatten 

förs ut från bottenskiktet. Vid värmeinförsel tas vatten från det kallare skiktet, vär-

meväxlas med hetvatten, och förs till ytskiktet. Utvinning av vämre sker på motsatt 

sätt. (Zinko, o.a., 2008) 

Fjärrvärmelagring är dock ett relativt outforskat område, främst på grund av att in-

vesteringskostnaden för bergrum är mycket stor. Det finns emellertid ett antal lik-

nande projekt både i Sverige och i utlandet. (Sandberg, 2006) I Sverige märks bland 

dessa Anneberg utanför Stockholm, som består av ett fält med 100st 65meter djupa 
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borrhål och bildar ett 60 000m3 stort lager. (Löfström, 2008) Värmetillförseln sker 

med hjälp av ett stort antal solfångare.  Detta är ett exempel på att berglager kan vara 

ekonomiskt hållbara, även om Annebergs lager är betydligt mindre än det tilltänkta i 

Sala Silvergruva. 

Det som närmast liknar Sala Silvergruva är ett bergrum i Lyckebo utanför Uppsala, 

byggt av Vattenfall. Anläggningen togs i bruk 1983, varför en omfattande analys av 

dess funktion hunnit göras. (Kjellsson, 2004) Bland annat har Dan Björsell och Johan 

Enström behandlat ämnet i ett examensarbete. (Björsell, o.a., 2008) I arbetet tar de 

upp många aspekter som är intressanta vid en implementering av värmelagring i 

Sala Silvergruva. Ett stort problem som har upptäckts vid liknande försök, och som 

på ett noggrant sätt har dokumenterats i Lyckebofallet, är de stora förlusterna vid in-, 

och utförsel av värme till lagret. (Björsell, o.a., 2008) 

3.9.1 Lagringskapacitet 

Det är svårt att göra en exakt uppskattning av lagringspotentialen i Sala Silvergruva. 

Detta är dels eftersom det är mycket komplicerat att förutsäga värmets spridning i 

vattenmassorna, samt på grund av osäkerhet angående hur mycket värme bergrum-

met lagrar, och har möjlighet att sedan avge. Berget är relativt sett trögare på att avge 

värme än vatten, varför inte samma effektuttag kan fås från det. (Palm, 2011) Nedan 

visas i figur 10 den volymetriska värmekapaciteten för olika material. Berget består 

främst av bergarten dolomit.  

 

 

Effekten som behövs för att helt eliminera topplastbehovet är 19,2GWh. För att vatt-

net skall vara användbart, måste det ha en temperatur som överstiger fjärrvärmets 

returtemperatur kring 60°C. Från kraftvärmeverket levereras vatten med en tempera-

tur på cirka 95°C, varför det är rimligt att även gruvlagret har denna temperatur i 

början av vintern. Således krävs det att topplastbehovet lagras i en temperaturpot-

ential på 35°C. (Mårtensson, 2011) Det är nödvändigt att få en uppfattning om hur 

mycket energi det är möjligt att lagra i gruvan, och på så sätt skapa ett första intryck 

av genomförbarheten. Då det är svårt att förutsäga den värmemängd som det kring-

liggande berget skulle ta upp från vattnet, görs endast en undersökning av vatten-

massan.  

0
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Figur 10, Olika ämnens volymetriska värmekapacitet. (Cengel, o.a., 2008), (The Engineering Toolbox, 2011) 
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Vattenvolymen uppgår enligt Norling (2010) till omkring 268 250 m3, med en möjlig 

avvikelse på 10 %. Med hjälp av formel 5 kan energin som krävs för att värma upp 

gruvan till en önskad temperatur beräknas. Nedan i Tabell 10 visas energibehovet för 

att värma upp vattnet till 95°C dels från utgångspunkten 2°C samt från 60°C. Lagret 

kan fyllas då det finns överkapacitet i kraftvärmeverket, det vill säga mellan mars 

och september. (Dalmo, 2010) Således kan verket avleda fjärrvärmevatten till gruvan 

under cirka 210 dagar. Medeleffektbehovet under dessa månader presenteras även 

nedan i tabell 11, en formel för omvandling mellan energi och effekt finns beskriven i 

bilaga DBilaga D – Energibegreppet. 

Formel 5, Energibehov för att höja temperaturen i ett ämne ΔT grader. (Granryd, 2009) 

  𝜌                                                                                                                                ( ) 

Där ρvatten = 998kg/m3 och Cpvatten = 4180J/kgK 

Tabell 11, Energi och effektbehov för uppvärmning av gruvlagret 

Uppvärmning till 95°C från 2°C 60°C 

Energibehov [TJ/GWh] 104/29 39,2/10,9 
Effektbehov under 210 dagar [MW] 5,7 2,2 

Potentialen i vattenmassan är således knappt 11GWh, vilket inte är tillräckligt myck-

et för att helt kunna eliminera topplastbehovet på 19,2GWh. Eftersom inte värmelag-

ringskapaciteten i det kringliggande berget är medräknad, är troligtvis den faktiska 

värmelagringskapaciteten mycket högre än så.  

3.9.2 Ekonomiska aspekter 

Gruvan kommer troligtvis behöva byggas om så att större öppna volymer härbärge-

rar vattenmassorna. Värmelagring i gruvans gångar gör att värmeutbytet med kring-

liggande berg är för stort, se nästa avsnitt om förluster, samt att effektutbytet inte kan 

ske på ett effektivt sätt. Enligt Svensk Fjärrvärme ligger investeringskostnaden för att 

konstruera ett helt nytt lager i samma storlek på ungefär 100Mkr. (Zinko, o.a., 2008) 

Då det redan finns underjordiska håligheter i Sala Silvergruva är beloppet troligtvis 

för stort. Det finns ett antal olika scenarion. För dessa har skissats upp ett antal alter-

nativa budgetar. Dessa presenteras i tabell 12 nedan. Fall 1 är ett scenario där de be-

fintliga salarna används och inget lagringsutrymme byggs. Fall 2 är ett scenario där 

en del av salarna görs större och kopplas samman på ett kostnadseffektivt sätt. 

Tredje och sista fallet är att ett nytt stort bergrum anläggs. Det mest troliga scenariot 

är dock fall 2, det vill säga ett investeringsbelopp på 50Mkr. 
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Tabell 12, Budget för värmelager i Sala Silvergruva 

Budget värmelager [tkr] Fall 1 Fall 2 Fall 3 
Ledningar 10 000 10 000  10 000  
Schaktning 0  10 000  30 000  
Bortförsel av berg 0  5 000  15 000  
Tätning 5 000 10 000  10 000  
Inventarier(vvx m.m.) 5 000  5 000  5 000  
Förluster år 1-5 10 000  10 000  10 000  
Totalt 30 000  50 000  80 000  
 

3.9.3 Förluster 

Det finns två typer av förluster i värmelager. För det första finns det förluster på 

grund av temperaturdifferensen. Konvektion och strålning är försumbart inuti berg-

rum, däremot leds värme in i bergrunden. Hur stor andel av energin som går förlo-

rad är svårt att uppskatta. (Sandberg, 2006) Sala Silvergruva har en komplicerad 

geometri jämfört med de andra bergrummen som designats för värmelagringssyfte, 

varför det är svårt att göra en bedömning av förlusterna. En generell slutsats kan 

dock ganska snabbt göras att stora bergrum med mindre väggareal har mindre för-

luster än gångar. Detta komplicerar prognostiseringen i Sala Silvergruva, eftersom 

att huvuddelen av gruvan består av gångar, se figur 11. 

Dessa förluster kommer vara speciellt stora under de första åren innan en ordentlig 

värmekudde har hunnit bildas. Erfarenhet från liknande projekt visar att detta kom-

mer ta 2-5 år. (Sandberg, 2006) I figur 12 nedan syns förlusterna i Lyckebo under de 

första 10 åren efter driftstart. Förlusterna kommer alltså att minska mot ett asympto-

tiskt värde. Efter denna inkörningsperiod blir ledningsförlusterna mindre. Eftersom 

geometrin ser annorlunda ut i Sala Silvergruva, kommer förlusterna dels vara större i 

början, samt ha en lägre minskningstakt mot det asymptotiska värdet som förluster-

Figur 11, Gruvan sett från sidan (Björkman, 2010) 
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na går mot. I denna rapport räknas de initiala förlusterna in i grundinvesteringen ge-

nom en approximation.  

Den andra typen av förluster på grund av strömningar. Om vattnet i lagret strömmar 

och blandas ut med grundvattnet kommer stora delar av energi gå förlorad. Den rin-

ner helt enkelt bort från lagret. Återigen visar sig den problematiska geometrin i Sala 

Silvergruva. Det är omöjligt att veta exakt hur stora strömmarna är. Ett alternativ 

skulle vara isolering av väggarna. Detta skulle dock kräva en tömning av gruvan och 

således innebära stora kostnader. 

Förluster uppkommer vidare i transporter av varmvattnet. Förluster i rören till gru-

van är insignifikanta, och kan därför försummas. Däremot försvinner en del energi 

vid införsel till gruvan och bildandet av skikten. Transportförluster kommer att vara 

konstanta, varför de efter en tid får ett relativt större värde, även om de totala förlus-

terna minskar. Även urladdning kan innebära förluster. Dessa är engångshändelser 

för varje laddning och urladdning. De påverkar alltså inte de förluster som upp-

kommer under förvaringstiden. Därför är de inte lika stora och viktiga som vid kort-

tidslagring. (Mårtensson, 2011) 

3.9.4 Miljö-, samt sociala aspekter 

Rent socialt kan störande moment förekomma under byggnationstiden, något som 

dock blir temporärt. Genom att bygga energilagret med omsorg för platsens kultur-

värde, behöver emellertid inte denna aspekt påverkas negativt.  

I Sala finns minst nio olika arter av fladdermöss. Några arter som finns i Sala är Nor-

disk fladdermus, Brandts fladdermus, Mustaschfladdermus och Vattenfladdermus. 

De övervintrar inte i gruvan, men det är oklart hur de skulle påverkas av en upp-

värmning. Det finns i dagsläget visningar i gruvan, vilka inte verkar störa fladder-

Figur 12, Värmeförluster över tid i Lyckebos värmelager (Zinko, o.a., 2008) 
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mössen nämnvärt. Det finns dock en risk att man inte kan genomföra projektet om 

det visar sig störa fladdermössen för mycket då de är fridlysta och utrotningshotade.  
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4 Elcertifikat och nätanslutning 

Om ett alternativ med produktion av elektricitet visar sig uppfylla kriterierna för 

Sala Silvergruva, krävs kunskap om de förutsättningar som finns i form av certifikat 

och anslutningsmöjligheter till elnät. Detta redogörs här.   

Elcertifikat introducerades på den svenska energimarknaden 2003, och stimulerar 

produktion av ”grön el”. De produktionsformer som ger tillgång till dessa certifikat 

är vindkraft, solkraft, småskalig vattenkraft samt biobränslen. Den svenska regering-

en har satt upp mål om att elproduktionen med dessa produktionsformer skall ha 

ökat med 17TWh år 2016 räknat från 2002 års nivå, (Söderholm, 2008) det finns vi-

dare planer på en ökning med 25TWh till 2020 fortfarande räknat från 2002 års nivå. 

(Energimyndigheten, [3] 2008) Systemet med certifikat är giltigt till 2030, och betal-

ningar till aktörer utgår som längst under 15 år fram till år 2030. (Söderholm, 2008) 

Ersättningsnivån för dessa elcertifikat ligger på ca 30öre/kWh, (EON, 2011) systemet 

är dock marknadsbaserat varför priserna kan ändras. För att erhålla ett certifikat 

krävs godkännande från energimyndigheten. Kravet för att bli godkänd är att an-

läggningen använder någon av de energikällor som uppräknas i lagen, är ansluten 

till ett elnät samt att elproduktionen uppmäts per timme. När anläggningen är god-

känd får producenten ett elcertifikat för varje producerad MWh som är elcertifikatbe-

rättigad. Elcertifikaten utfärdas och kontoförs av Svenska Kraftnät. 

(Energimyndigheten, [3] 2008) 

En anslutningsavgift tas vid distribution till det lokala elnätet. Detta betalas till äga-

ren, som i detta fall är Sala-Heby energi. Detta kräver dock att distributionen maxi-

malt uppgår till storleksordningen 3MW. Om större effekt än så skall distribueras, 

sker en anslutning till det regionala nätet. (Hall, 2011) Den 1 april 2010 trädde vidare 

en lag i kraft som säger att producenter med ett säkringsabonnemang om högst 63 

Ampere samt elproduktion på högst 43,5 kW inte behöver betala nätavgift för elen 

om producenten under året använder mer än vad som matas in på elsystemet. 

(Energimyndigheten, [4] 2008) 
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5 Sala-Heby Energi AB 

Det finns ett nära samarbete mellan de kommunalägda bolagen Sala Silvergruva och 

Sala-Heby Energi. SHE har under många år hjälpt Sala Silvergruva med sina försök 

att minska energikostnaderna. De har varit en viktig partner när Sala Silvergruva in-

stallerade en pelletspanna och två värmepumpar nere i gruvan. Nu pågår ett projekt 

där möjligheten till energilagning i gruvvattnet undersöks. (Björkman, [3] 2011) Det 

skapar möjligheter att implementera även sådana lösningar som är för kapitaltunga 

för Sala Silvergruva att bära ensam.  

Sala-Heby Energi är ett aktiebolag med en omsättning på 226 577 tkr per räkneskaps-

år 2009. 2007 samt 2008 uppvisade bolaget negativa resultat, vilket dock förändrades 

till ett positivt resultat på 1 000 tkr år 2009. Kassalikviditeten ligger på 72,8%, och so-

liditeten uppgår per 2009 till 7,6 %. Företaget hade samma år 56 anställda. (Ratsit, 

2011) Verksamheten bedrivs i Sala kommun och Heby kommun. Sala kommun äger 

87,5 % av bolaget, och Heby kommun resterande andel. Huvudsakligen har eldistri-

bution varit företagets affärsområde, vilket 1973 utökades med fjärrvärme. (Sala-

Heby Energi AB, [1] 2011) 

Mindre delar av bolagets omsättning är telefonitjänster för företag samt energieffek-

tivisering. Energieffektiviseringsdelen handlar främst om att göra energianalyser, 

energideklarationer samt energikartläggningar. (Sala-Heby Energi AB, [1] 2011) Bo-

laget har ett värmekraftverk som finns beläget i Sala kommun, och levererar 120 000 

MWh värme till fjärrvärmenätet samt 35 000 MWh el. Värmet kan tillgodose fler än 

7000 småhus. Anläggningen invigdes i början av 2000-talet, och använder enbart 

biobränslen. (Sala-Heby Energi AB, [2] 2011) Fjärrvärmeverket ligger några kilometer 

från Sala Silvergruvas anläggning. (Eniro, 2011) 
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6 Bedömning av teknikernas potential 

Litteraturstudien, avsnitt 2-4, är tänkt att ligga till grund för de val av tekniker som 

skall analyseras närmare. Platsen erbjuder möjligheter till det mesta i energisam-

manhang. Alla tekniker har sina fördelar och nackdelar, det är dock viktigast att hitta 

en lösning som uppfyller hållbarhetsaspekterna inom ekonomi, miljö samt socialt.  

Då företaget har begränsade tillgångar och eftersträvar en kort återbetalningstid, är 

det klart att de kapitalintensiva lösningarna inte är lika intressanta som de mindre 

investeringarna. Även om en investering har en kalkylerad lönsamhet, är det viktigt 

att inte volatiliteten visar sig vara för stor. Detta är fallet om investeringskostnaden 

är stor, men lönsamheten på lång sikt är liten. Ju större investeringskostnaden är, 

desto större måste den kalkylerade lönsamheten för lösningen vara för att säkerställa 

ett positivt betalningsnetto efter den tekniska livslängdens slut.  
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Del 3 - Valet av tekniker 

Denna del behandlar urvalsprocessen av de olika lösningarna för Sala Silvergruvas 

Energisystem. Här görs finansiella analyser, beräkningar av nyckeltal och undersök-

ning om de fastställda kriterierna uppfylls. Dessa resulterar i förslagskartan som pre-

senteras i del 4. 
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7 Modeller för finansiell analys 

Analysen kommer att utgå från de ställda kraven som presenterades i Metodbe-

skrivning, vilka skall/bör mötas. För att uppnå en tillräcklig kunskap om hur vida 

kraven är uppfyllda eller ej, finns ett antal verktyg som kommer att användas. Dessa 

utreds närmare nedan. 

7.1 Pay-off-metoden utan ränta 

Denna ekonomiska kalkyl beräknar återbetalningstiden för en investering. Det är av 

stor vikt att återbetalningstiden är tillfredsställande, något som avgörs dels av inve-

steringens storlek, men även av de potentiella finansiella effekterna. Stora kostnads-

minskningar skapar tolerans för en längre återbetalningstid. För att göra en riktig 

bedömning krävs att en kalkylränta antas. För att investeringen skall vara bärkraftig 

vid ett förslag till styrelsen, krävs att återbetalningstiden är tillfredsställande. En 

större investering har naturligt en längre återbetalningstid, varför gränserna är fly-

tande. Det är dock inte rimligt med återbetalningstider som är längre än 10 år. 

(Skärvad, 2008) 

Metodiken är att beräkna hur många år det tar att genom de minskade kostnader-

na/ökade intäkterna betala tillbaka det inköpta systemet. Detta genomförs praktiskt 

genom att identifiera den årliga besparingen en ny investering skapar. Grundinve-

steringen divideras med den årliga besparingen för att få svaret. Metoden baseras i 

detta arbete på att avbetalningarna är lika stora varje år. Detta beror främst på att det 

är svårt att förutsäga de framtida betalningsöverskotten. Bild nedan (figur 13) illu-

strerar, i detta fall är återbetalningstiden 4 år. (Skärvad, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tid 

Kronor 

 

0kr 

0år 1år 2år 3år 4år 

Grundinvestering 

Återbetalning 

Figur 13, Pay-off-metoden. Med inspiration från (Skärvad, 2008) 
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7.2 Nuvärdemetoden 

Vid användning av nuvärdemetoden, skall ett visst antal återbetalningsår vara fast-

slagna. Besparingen räknas utifrån dessa år till ett nuvärde, det vill säga vad sum-

man av besparingarna skulle vara idag. För att åstadkomma detta krävs en fastslagen 

ränta, antingen en internränta inom företaget eller en genom analys fastslagen ränta. 

Internräntan baseras på alternativ användning av kapitalet, det vill säga hur mycket 

man skulle tjäna på detta kapital om det inte vore bundet i investeringen utan exem-

pelvis förräntades eller knyts i andra gynnsamma investeringar. Med hjälp av for-

meln nedan, går det att utröna om investeringen är gynnsam, det vill säga ger ett po-

sitivt nuvärde. Detta illustreras nedan i figur 14. 

 

Först räknas en nusummefaktor ut med avseende på det antal år inom vilka investe-

ringen skall vara återbetald (n) samt räntan (r). Denna beräknas med hjälp av formel 

6. 

Formel 6, Nusummefaktor 

    
  (   )  

 
                                                                                                               ( ) 

När nusummefaktorn är beräknad, multipliceras denna med inbetalningsöverskottet 

(i) varje år. Grundinvesteringen (G) subtraheras från produkten, och nuvärdet fås. Se 

formel 7. Är värdet positiv, blir investeringen lönsam (givet att indata är korrekt). 

Osäkerheten blir dock stor om resultatet skiljer sig lite från noll. (Skärvad, 2008) Gra-

fer visas i analyserna för att ge en bra bild över hur nuvärdet varierar med tiden. 

Formel 7, Nuvärde 

        
  (     )  

   
                                                                                          ( ) 

Grundinvestering 

Återbetalning 

Tid 

Kronor 

0kr 

0år 1år 2år 3år 4år 

Figur 14, Nuvärdemetoden. Med inspiration från (Skärvad, 2008) 
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7.3 Känslighetsanalys 

Genom att variera olika parametrar i den ekonomiska kalkylen, fås en viss variation i 

nuvärdena. Denna variation skapar i sin tur indikationer om hur investeringen fluk-

tuerar. En stor varians av lönsamheten vid olika indata betyder således att osäker-

heten i investeringen är stor. Rent praktiskt varieras indata i exceldokumentet för ut-

räkningarna.   
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8 Urvalsprocessen 

Här sker analysen av de olika alternativen som presenterades i del 3. Priserna för de 

olika alternativen är baserade på data inhämtad från återförsäljare. Kalkylräntan är i 

nuvärdesberäkningarna 10% för Sala Silvergruva AB och 5% för Sala Heby Energi 

AB. Prognoserna på lång sikt är inte precisa, då många variabler spelar in i det reella 

utfallet, detta gör att avvikelser troligtvis uppkommer. I känslighetsanalysen för re-

spektive alternativ diskuteras hur avvikelser kommer att påverka resultatet. De al-

ternativ som har en kort avbetalningstid är inte beroende av räntan på samma sätt 

som övriga, varför pay-off-kalkylen i dessa fall blir det primära finansiella måttet. 

Rekommendationerna grundar sig på hur väl de i avsnitt 1.4 uppsatta kraven blivit 

uppfyllda. Det hänvisas i rekommendationerna till paragraferna i samma avsnitt. För 

detaljerade ekonomiska kalkyler se bilaga F-K.  

Beräkningarna har utgått från medelpriset på elektricitet som Sala Silvergruva haft år 

2009 (se Tabell 5) 

8.1 Oljepanna 

En oljepanna anses inte uppfylla de generella kriterierna för miljömässiga samt ekono-

miskt hållbara lösningar för Sala Silvergruvas energisystem. Detta postuleras utan 

djupare analys då denna värmeproduktionsform, enligt Energimyndigheten (2007), 

anses vara den dyraste såväl som den minst miljöbeaktande.  

8.1.1 Rekommendationer angående oljepanna 

Investering bör ej göras då tekniken ej uppfyller kraven för åtminstone § 2 punkt 1, § 5 samt 

§ 6.  

8.2 Pelletspanna 

Pelletspanna är en god kandidat att ersätta de befintliga oljepannorna med. Eftersom 

att de flesta fastigheter har vattenburen värme, skulle fler installationer av pellets-

panna vara möjlig. Enligt den studerade litteraturen, står sig alternativet väl inom 

samtliga områden. Miljömässigt har pelletspannor mycket liten inverkan på miljön 

genom utsläpp och dylikt. Vidare uppfylls kraven på sociala aspekter, då den befint-

liga pelletspannan visat sig vara tillfredsställande inom dessa områden. 

8.2.1 Ekonomisk analys 

Se bilaga F för utförliga beräkningar av investering i pelletspanna. 

En total investeringskostnad som uppgår till 70 tkr per system har antagits efter kon-

takt med leverantörer. Inbetalningsöverskottet avser i detta fall besparingen i bräns-

lekostnad relativt de två oljepannor som idag finns installerade. De nuvarande vat-

tenburna värmesystemen antas vara tjänliga, och ej behöver bytas ut. En kulvert mel-
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lan konstmästaren och dess pannhus är i behov att bytas ut. Ett byte beräknas kosta 

10 tkr. Totalkostnaden för två pelletspannor och byte av kulvert blir alltså 150 tkr. 

Den kalkylerade kostnaden kommer troligen avvika från den reella, eftersom att 

oväntade utgifter ofta uppstår. I figur 15 nedan presenteras investeringens nuvärde 

över tid. Break-even inträffar efter 28 månader. 

 

Figur 15, Nuvärdekurva för pelletspanna 

Det är tydligt att en investering snabbt blir mycket lönsam. Troligtvis blir den reella 

besparingen dock större än kalkylerat på grund av de alltjämt stigande oljepriserna, 

vilka inte tagits hänsyn för i modellen. 

8.2.2 Känslighetsanalys 

Enligt statistik från SMHI var medeltemperaturen under vintern 2009 1,4 grader över 

medeltemperaturen som rådde 1961-1990. (SMHI, 2010) Det är en tämligen liten av-

vikelse från det normala, varför det antas vara representativt för framtiden. Fluktuat-

ioner i temperaturen påverkar dock avbetalningstiden. Skulle förbrukningen minska 

med 25% till 82 500kWh per år skulle återbetalningstiden bli 38 månader. 

Priserna för bränslen kan även komma att ändras. Vad dessa priser kommer vara om 

tio år är praktiskt taget omöjligt att annat än spekulera i, främst på grund av det rå-

dande energiläget. Det finns dock ett antal rapporter, exempelvis IPCC:s, som pro-

gnostiserar kraftiga ökningar i oljepriset. (IPCC, 2007) 

Det finns fyra scenarion att ta hänsyn till vad gäller investeringens känslighet i lön-

samhet.  
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1. Det är mest sannolikt att olja har en kraftigare prisstegring än pellets. Detta 

skulle leda till ett högre nuvärde då inbetalningsöverskottet blir större.  

 

2. Om båda bränslepriserna procentuellt stiger i samma takt, blir även i detta fall 

inbetalningsöverskottet större än beräknat.  

 

3. En minskning av värmebehovet med 25% samt en ökning av investerings-

kostnaden med 25% skulle resultera i en återbetalningstid på 48 månader. 

 

4. Om pelletspriset stiger fortare än oljepriset, något som dock är osannolikt, får 

investeringen ett lägre nuvärde och blir i värsta fall olönsam. 

8.2.3 Rekommendationer angående pelletspanna 

Utbyte av oljepannor till pelletspannor bör göras då detta visar sig bli mycket lönsamt, med 

en kort avbetalningstid. Således anses § 1 - § 4 samt § 6 uppfyllda.  

8.3 Vindkraft 

Vindkraftverken har elektricitet som sin produkt, vilket gör att inbetalningsöverskot-

tet blir rättvisande. Vindkraftverkets enda miljöpåverkan sker vid produktion, trans-

port och återvinning. Dess delar består främst av vanliga metaller, vilket betyder att 

begränsad miljöpåverkan sker. De sociala faktorerna är svårare att utreda, då vind-

kraftverk har en viss bullernivå och störande inslag i naturen. Detta är svårt att be-

döma i förväg.  

8.3.1 Ekonomisk analys 

Se bilaga G för utförliga beräkningar av investering i vindkraft. 

Installationskostnaden för vindkraftverken är inte medräknad i den kalkylerade in-

vesteringen eftersom att olika tillverkare har skiljande praxis när det gäller leverans 

och installation. Då det inte är säkert att kraftverket tillverkas i Sverige, kan kostna-

den för leverans bli betydande. Det behöver även gjutas en grund för tornet. Detta 

inbegriper stora kostnader, men på grund av osäkerheten i dessa grundar sig kalky-

len endast på besparingen i elkostnad. 

En medelvindhastighet på 6m/s har antagits i enighet med rapporten från Geologi-

instutionen på Uppsala Universitet då den verkliga vindhastigheten inte är doku-

menterad. Investeringen är vid denna vindhastighet olönsam. Om mätningar skulle 

visa vindhastigheter på 8-10 m/s blir utfallet annorlunda, något som utreds i käns-

lighetsanalysen. Den låga lönsamheten beror främst på att vindkraftverken är kon-

struerade för större vindhastigheter än vad området kring Sala Silvergruva kan er-

bjuda. Figur 16 visar nuvärdet vid de olika vindhastigheterna.  
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Figur 16, Nuvärde för vindkraft 6m/s 

 

Figur 17, Nuvärde för vindkraft 8m/s 
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Figur 18, Nuvärde för vindkraft 10m/s  

8.3.2 Känslighetsanalys 

Två kraftverk skulle bli lönsamma vid en vindhastighet på 8 m/s. Enligt figur 17 fås 

då en break-evenpunkt vid 4-5år. En vindhastighet på 10 m/s skulle göra tre av 

vindkraftverken lönsamma (se figur 18). Break-even skulle nås inom 2-3 år för de 

mest förmånliga alternativen. De långsiktiga besparingarna skulle också bli bety-

dande. För ett vindkraftverk från Benz med nominell effekt på 100kW skulle nuvär-

det efter 15 år vara hela 4 351tkr vid en medelvindhastighet på 10m/s. 

Om medelvindhastigheten å andra sidan skulle visa sig vara lägre än den antagna på 

6m/s, kommer investering i vindkraft att bli mer olönsam än vad som presenteras i 

Figur 16. 

8.3.3 Rekommendationer angående vindkraft 

Investering bör ej göras med tillgänglig data, eftersom att lösningen uppvisar brister i § 1 

punkt 1 angående att ej utsätta Sala Silvergruva för konkursrisk, samt § 1 punkt 2 angående 

en acceptabel återbetalningstid. Sala Silvergruva rekommenderas dock att undersöka detta al-

ternativ mer utförligt genom undersökning av vindhastigheterna under året, för att kunna 

skaffa bättre underlag till framtida beslut. I och med de stigande energipriserna och förbätt-

rade vindkraftstekniker kan investeringen visa sig lönsam inom medellång sikt. 

8.4 Vattenkraft 

Vattenkraft är på många sätt en mycket bra energikälla. De småskaliga vattenkraft-

verken har återigen börjat bli populära mycket tack vara de höga energipriserna. Det 
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blir alltså återigen lönsamt att utveckla vattenkraften. De är även väldigt smarta ur 

CO2-synpunkt. Driftsäkerheten är jämfört med exempelvis solfångare eller vindkraft 

mycket bättre. Det är emellertid tveksamt om Sala Silvergruva är den optimala plat-

sen för vattenkraft. Det finns bättre platser i sjösystemet. I och med att kraften kan 

överföras genom elnätet bör man bygga där det är mest lönsamt. I nuläget finns det 

inget behov av den mekaniska kraften precis vid gruvan och därför är det bättre att 

bygga där vattenströmmen och fallhöjden är optimal. Vid gruvan är varken vatten-

flödet eller fallhöjden tillräcklig. På grund av detta skulle ett omfattande dammbygge 

behövas, vilket inte är samhällsekonomiskt försvarbart med de dåliga förutsättning-

arna. Av denna anledning genomförs ingen ekonomisk analys.  

Vidare skulle ett vattenkraftverk i modern tappning bidra negativt till miljön kring 

Sala Silvergruva. 

8.4.1 Rekommendationer angående vattenkraft 

Investering bör ej göras då lösningen inte anses uppfylla § 3 punkt 2, § 4 samt § 6. Det är vi-

dare ytterst oklart om lösningen skulle uppfylla kraven i § 1 angående ekonomisk hållbarhet. 

Det kan på lång sikt vara intressant att undersöka detta alternativ närmare då metoderna för 

småskaliga vattenkraftverk har förfinats, samt investeringsstorleken möjligen blivit mindre.  

8.5 Solceller 

Solceller är vanligt på sommarstugor och andra platser där tämligen små effekter be-

hövs. Det finns flera fördelar med solceller. Rent ekonomiskt är de kraftigt subvent-

ionerade då de ingår i elcertifikatberättigade elektricitetsproduktionssystem samt 

staten ger bidrag för nybyggnation. För närvarande kan företag få 55% av investe-

ringskostnaden i bidrag. Miljömässigt är solceller en mycket bra lösning, enda nack-

delen är att de kräver en relativt stor area som då inte kan användas till annat. Detta 

skulle man kunna lösa genom att ha solcellerna på taket. När det gäller det sociala 

finns det inte heller stora problem.  

8.5.1 Ekonomisk analys 

Se bilaga H för utförliga beräkningar av investering i solceller. 

Trots subventionerna visar sig solceller vara ett av de sämre alternativen i nuläget. 

Kostnaden är mycket hög och effekten som man kan räkna med att få ut är relativt li-

ten. Vid en park på 230m2 skulle solceller från Solarlab kunna leverera ca 17 000kWh 

per år. Detta är bara 9% av Sala Silvergruvas användning av el utanför uppvärm-

ning. Det är alltså en alldeles för liten andel i förhållande till investeringskostnaden 

på 1 389tkr. Återbetalningstiden och nuvärdet som illustreras i figur 19, blir också 

alldeles för lång. Nuvärdet är alltjämt negativt för solceller, vilket gör att investering 

inte är lönsamt i nuläget. 
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Figur 19, Nuvärde för solceller 

En försvårande omständighet är att det är svårt att få fram prisuppgifter och erfaren-

heter från liknande projekt i Sverige. Den svenska marknaden för solceller är inte till-

räckligt mogen än (Nyhlén, 2011). Detta kommer troligtvis att ändras, och solceller 

kan bli en betydelsefull energikälla i framtiden.  

8.5.2 Känslighetsanalys 

För att prognostisera framtiden har en känslighetsanalys gjorts. Om konsumentpriset 

för el och medeleffekten på panelerna fördubblas uppenbaras ett helt annorlunda 

läge. Då skulle återbetalningstiden kortas ner till 8 år. Detta är inte ett helt orimligt 

scenario på lång sikt. Det går alltså inte att utesluta solceller som ett möjligt alternativ 

på lång sikt. Problemet med för låg effekt per krona eller area kommer emellertid att 

kvarstå även i detta scenario. 

8.5.3 Rekommendationer angående solceller 

En investering i solceller rekommenderas ej då § 1 angående ekonomisk hållbarhet inte upp-

fylls. Solceller skulle endast ge upphov till smärre besparningar och ändå innebära en stor in-

vesteringskostnad. Detta skapar stor osäkerhet i lönsamheten. 

8.6 Solfångare 

Då värme är en viktig del av Svenska energimarknaden, har marknaden för solfång-

are ökat snabbare än i många andra länder, där istället de elektricitetsproducerande 

solcellerna blivit prioriterade. (Malm, 2007) Därför är marknaden för solfångare i 

Sverige relativt mogen och det finns ekonomisk lönsamhet i tekniken. Jämförelsen av 

solfångare har gjorts mot oljepannan, som har ett vattenburet värmedistributionssy-

stem. Då solfångare inte kan köras hela tiden, måste det finnas kompletterande ener-
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gikällor. En solfångaranläggning är ett bra komplement till andra värmeproduktions-

tekniker, och kan skapa en effektivare och billigare totallösning.  

8.6.1 Ekonomisk analys 

Se bilaga I för utförliga beräkningar av investering i solfångare. 

Det undersökta systemet är solfångare från Innelli-heat (Intelli-heat, 2011). Återbe-

talningstiden för solfångare har jämförts med bränslekostnaden för pelletspanna och 

oljepanna samt kostnad för eluppvärmning. En linjär kostnadsökning för större an-

läggningar har antagits, varför en större investering kan vara mindre än den presen-

terade. Investeringens storlek är främst beroende av fastigheternas storlek. Om sol-

fångare skulle ersätta de nuvarande oljepannorna, blir utfallet lönsamt med en åter-

betalningstid på omkring 7 år om kalkylräntan på 10% bortses. Solfångare blir dock 

lönsamma först efter 13 år om de räknas som ersättning för pellets. Att ersätta el 

skapar en återbetalningstid på cirka 10 år. Nuvärdemetoden med ränta ger en ännu 

längre återbetalningstid. Detta illustreras nedan i figur 20.  

 

Figur 20, Nuvärde för solfångare 

8.6.2 Känslighetsanalys 

Modellen bygger som alla andra modeller i denna rapport på konstanta bränslepri-

ser. Detta innebär att det är framtidens utveckling av de alternativa bränslepriserna 

som blir det avgörande för långsiktigt lönsamhet. 

Det finns även ett annat begränsande problem, arean. För att få fram anläggningens 

hela energibehov skulle det behövas ett fält på 1 000m2. Det är för stort och därmed 

måste ett energisystem enbart baserat på solfångare förkastas.  
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8.6.3 Rekommendationer angående solfångare 

Sala silvergruva bör för närvarande inte investera i solfångare på grund av den långa återbe-

talningstiden och den volatila lönsamhetsbedömningen. Det vill säga, § 1 angående ekono-

misk hållbarhet är ej uppfylld. Det kan dock vara ett intressant alternativ på medellång till 

lång sikt.  

8.7 Luft/luft värmepump 

Luftvärmepumpar bör ses som en effektiviseringsåtgärd och inte som en lösning till 

det stora energisystemet. Därför undersöks en investering i mindre skala. Luftvär-

mepumpar låter en del, vilket gör att de kan vara störande i miljö där många arbetar. 

Tekniken lämpar sig därför bäst till några av de mindre fastigheterna med relativt 

öppna planlösningar. Framförallt skulle det gå att spara pengar på att ha en luftvär-

mepump i gruvingenjörsbostaden, se Figur 1, som främst är underhållsuppvärmd. 

Om bullret är socialt accepterat, kan en luftvärmepump även lämpa sig i gruvstugan, 

se Figur 1. Investeringskalkylen presenterar två lösningar, en för respektive fastighet.  

8.7.1 Ekonomisk analys 

Se bilaga J för utförliga beräkningar av investering i luft/luft värmepumpar. 

Informationen är inhämtad från energimyndighetens oberoende tester, där tre olika 

värmepumpar från olika tillverkare presenteras. Testerna är utförda 2008-2009, men 

kan fortfarande anses representativa när det gäller kapacitet och effektivitet. Däre-

mot har prisbilden ändrats något under denna tid. Av denna anledning har aktuell 

prisinformation inhämtats från www.prisjakt.se. De aktuella priserna lägre än de 

som finns i energimyndighetens tester. Det är dock naturligt att de något äldre mo-

dellerna kostar mindre nu än för några år sedan. Vid en investering bör även de sen-

aste modellerna undersökas, inte minst för att de generellt sett anses bullervänligare.  

Det visar sig att återbetalningstiden är kort, dock en aning kortare för gruvstugan. 

Detta förklaras med ett högre värmebehov i gruvstugan än i gruvingenjörsbostaden, 

vilket gör att en pump i gruvstugan körs mer och på så sätt få en bättre COP. Således 

möjliggörs en större besparing. Nuvärdena blir positiva inom 1-3 år, vilket gör att 

energibesparingar kan göras på kort sikt. Detta visas i figur 21 nedan. Skillnaderna 

mellan de olika modellerna är som synes väldigt små.  
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Figur 21, Nuvärde för luft/luft värmepumpar 

8.7.2 Känslighetsanalys 

Investeringsstorleken avser endast kostnaden för maskinen, inte installation och 

andra omkostnader. Installationskostnaden måste således räknas med vid ett even-

tuellt investeringsbeslut då den påverkar återbetalningstiden. En ökning av inköps-

priset med 50% skulle skapa en ökning av återbetalningstiden med knappt ett år. Be-

räkningarna grundar sig på en jämförelse med direktverkande el. En jämförelse med 

exempelvis en pelletspanna skulle således skapa andra nuvärden. 

8.7.3 Rekommendationer angående luft/luft värmepumpar 

Sala Silvergruva rekommenderas att investera i en luftvärmepump till gruvingenjörsbosta-

den. Kraven i § 1 till § 4 samt § 6 anses uppfyllda. Återbetalningstiden är rimlig och investe-

ringen är relativt liten. En investering i luftvärmepump till gruvstugan är också möjlig. 

Detta kräver dock ytterligare undersökningar av bland annat ljudnivåer.  

8.8 Luft/vatten värmepump 

Luft/vatten värmepumpar konkurrerar med alternativ baserade på vatten som ener-

gibärare, det vill säga pelletspannor, oljepannor, elpannor och solfångare. Jämförel-

ser görs mellan luft/vatten värmepump och uppvärmning baserad på olja, el samt 

pellets då dessa värmeproduktioner finns på anläggningen. De mest aktuella bygg-

naderna är konstmästaren, den uthyrda direktörsbostaden samt anfarten (se Figur 1). 
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Direktörsbostaden och konstmästaren är för närvarande uppvärmda med olja och 

anhalten, som idag fungerar som reception, är uppvärmd med elpanna. 

Uppgifterna på de olika värmepumparna är hämtade från energimyndighetens hem-

sida (Energimyndigheten, [3] 2011). Tillförlitligheten är mycket god avseende COP 

och andra tekniska detaljer. Däremot är priset något föråldrat. De aktuella modeller-

na finns inte längre på marknaden i samma utförande, med det finns jämförbara 

värmepumpar. Priserna skiljer sig dock mycket lite från de gamla, avseende samma 

prestanda. 

8.8.1 Ekonomisk analys 

Se bilaga K för utförliga beräkningar av investering i luft/vatten värmepumpar. 

Investeringskostnaden är omkring 100tkr, vilket är i samma storleksordning som en 

pelletspanna. Det årliga inbetalningsöverskottet är större än med en pelletspanna, 

men detta är dock marginellt, se figur 22nedan. Återbetalningstiden för en 

luft/vatten värmepump är cirka tre år med en årlig besparing räknad utifrån de be-

fintliga oljepannorna. Nuvärdet blir i detta fall positivt på mycket kortare tid, se figur 

23, och växter snabbt. Även jämfört med elpanna blir nuvärdet positivt efter 8 år (se 

figur 24). 

 

Figur 22, Nuvärde för luft/vattenpumpar jämfört med pelletspanna 
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Figur 23, Nuvärde för luft/vattenpumpar jämfört med olja 

 

Figur 24, Nuvärde för luft/vatten värmepumpar jämfört med elpanna 
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8.8.2 Känslighetsanalys 

Lönsamhen i hög grad beroende av hur bränslepriserna utvecklas. Då värmepumpar 

använder el, är elpriset tillsammans med grundinvesteringen de viktigaste faktorer-

na. För eluppvärmda hus är värmepumpar ökar lönsamheten med elpriset. Däremot 

blir lösningen mindre lönsam i takt med höjt elpris vid jämförelse med pelletspanna.  

Det är omöjligt att på ett säkert sätt prognostisera långsiktiga prisnivåer, varför kal-

kylerna endast kan ses som prognoser.  

Även då viss osäkerhet finns i kalkylen kan det konstateras att lönsamheten är god 

för de el- eller oljeuppvärmda fastigheterna. Däremot är det inte ekonomiskt försvar-

bart att ändra från pellets till värmepumpar. De långsiktigt besparingarna som skulle 

kunna göras är relativt små jämfört med andra alternativ med liknande avbetalnings-

tider. Pelletspannor har exempelvis på lång sikt ett betydligt högre nuvärde. Det kan 

även vara möjligt att förhandla bättre pris på pellets om man konverterar fler bygg-

nader och på så sätt möjliggör större inköp. På grund av detta är det inte fördelaktigt 

att installera en luft/vatten värmepump framför en pelletspanna.  

8.8.3 Rekommendation angående luft/vatten värmepumpar  

Luft/vatten värmepumpar uppfyller i stort sett samtliga kriterier (utom § 3 punkt 1 angående 

negativ människopåverkan samt § 5 angående främjande av kulturvärdet), varför en investe-

ring således skulle bidra positivt till Sala Silvergruvas energisystem. Luft/vatten värmepum-

pen ger i nuläget ett högre inbetalningsöverskott än pelletspannan, men på grund av att det 

krävs kompletterande uppvärmningssystem under vintern blir den totala kostnaden för upp-

värmning högre än för pelletspannan. Av denna anledning rekommenderas Sala Silvergruva 

att överväga en pelletspanna framför en luft/vatten värmepump.  

8.9 Vatten/Vatten värmepumpar 

Vatten/vatten värmepumpar lämpar sig där tillgången på grundvärme är stor. 

Denna metod används främst i samband med så kallad bergvärme. Priserna för 

dessa värmepumpar har dock visat sig vara för höga för att det ska finnas incitament 

att investera i tekniken.  

8.9.1 Rekommendation angående vatten/vatten värmepumpar 

Denna teknik kräver en stor investeringskostnad, något som Sala Silvergruva inte har eko-

nomiska resurser att bära ensam, varför en investering ej övervägs då § 1 angående ekono-

misk hållbarhet ej uppfylls. I övrigt anses tekniken vara intressant, dock för större industriella 

anläggningar 

8.10 Effektivisering 

Det är mycket svårt att beräkna några exakta besparingar före effektiviseringsåtgär-

der. Däremot kan man göra uppskattningar.  Alla hus läcker ut värme och i regel 

läcker äldre hus mer än nyare. Redan med en okulärbesiktning av byggnaderna i 

Sala går det att dra slutsatsen att det går att spara en hel del energi genom att effekti-
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visera. Det finns bland annat stora gap mellan fönster och vägg, se figur 25 nedan. 

Det bästa för Sala Silvergruva är att snarast åtgärda denna typ av brister med lister 

och liknande.  

 

Figur 25, Det finns tydliga brister i fönsterisoleringen. Foto: Ville Nurmos 

Andra billiga effektiviseringar är installation av lågenergilampor. Framförallt i själva 

gruvan finns det stor potential hos detta. Även ändring av beteenden är enkelt att 

genomföra och kostar ingenting. Att dra igen gardinerna på kvällen är ett mycket bra 

sätt. Även om det endast ger marginella besparingar så kan det öka medvetandet hos 

personalen. Detta kan påminna dem om att de små besparingarna är viktiga. På detta 

sätt kan Sala Silvergruva få ner användandet av exempelvis onödig belysning.

  

Av de mer kapitalkrävande åtgärderna är takbjälkslagsisolering det som är bäst, i 

och med att det inte påverkar det kulturella värdet av huset.  De andra alternativen 

såsom tilläggsisolering av väggar eller fönsterbyte kommer troligtvis påverka utse-

endet så mycket att de blir omöjliga att genomföra. När det är dags att göra större re-

noveringar av husen bör man i samband med detta se över möjligheten att tilläggsi-

solera.  

8.10.1 Rekommendation angående energieffektivisering 

Sala Silvergruva bör snarast åtgärda problemen med dåligt isolerade mellanrum vid dörrar 

och fönster. Detta skall dock inte ske på bekostnad av luftomsättningen. De mer kapitalinten-

siva åtgärderna bör Sala Silvergruva lägga upp en investeringsplan för. 

8.11 Växthus 

Lagring av överskottsvärme från växthus är en mycket spännande energitillförselme-

tod, och i allra högsta grad klimatneutal. Växthuset skulle bidra till dubbel nytta, ef-

tersom odlingen även har en positiv inverkan på turistströmmen. Genom att skapa 

ett center med många verksamheter på gruvområdet, blir platsen det självklara ut-

flyktsmålet i Sala. Investeringskostnaden blir dock stor, då den inte enbart inkluderar 

själva växthuset, utan även jord, plantor, personalkostnader samt andra omkostna-

der. Enbart investeringskostnaden för ett växthus i storleksordningen 500m3 inklu-
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sive inventarier, uppgår till omkring 150tkr. Alla omkostnader för att starta växtod-

ling måste läggas till detta, och uppstartskostnaderna kommer således att bli minst 

de dubbla. Vidare tillkommer kostnader för byggnation av ett värmelager. Det inses 

tämligen snabbt att investeringskostnaden blir stor, vilket Sala Silvergruva inte kla-

rar. För att tillgodose anläggningen med tillräckligt mycket värme, krävs det stora 

växthus, långt större än den undersökta storleken. Det är således inte skäligt att ut-

föra mer djupgående resonemang kring växthuslagring. Det kan däremot vara posi-

tivt ur turistsynpunkt att tillsammans med andra intressenter investera i ett växthus, 

som flera olika intressenter kan nyttja. 

8.11.1 Rekommendationer angående växthus 

Rekommendationen är att ej investera i ett industriellt växthus, då investeringskostnaden blir 

för stor och därmed § 1 punkt 1 och 2 angående ekonomisk hållbarhet inte uppfylls. Det finns 

däremot incitament att tillsammans med andra intressenter investera i ett växthus i turist-

syfte, alternativt odla plantor för eget bruk, exempelvis till värdshusets matservering.  

8.12 Fjärrvärmelagring 

Detta alternativ påverkar Sala Silvergruva indirekt, då Sala Heby Energi AB (SHE) 

skulle stå för såväl investering som drift av ett värmelager. Ett lager i silvergruvan 

skulle ha positiv effekt på företaget Sala Silvergruva, eftersom det är skäligt att upp-

handla om ersättning mot att SHE får använda mark samt gruva för lagring. Det är 

dock oklart vilka ekonomiska konsekvenser en sådan upphandling skulle få. Ett an-

tal scenarion finns, som skulle göra en upplåtning av mark och gruva attraktiv ur ett 

ekonomiskt perspektiv. Dessa kan dock inte spekuleras vidare då det är upp till re-

spektive företags ledning att konstruera sådana avtal. Det finns dock ett starkt inci-

tament att nå en överenskommelse och arbeta vidare med projektet. 

En investering skulle gagna hela samhället Sala, och skapa mer långtgående konse-

kvenser än vad som är möjligt med enbart en omarbetning av det lokala energisy-

stemet. Om ett säsongslager konstrueras minskar topplastbehovet i fjärrvärmesyste-

met, något som har positiva miljöeffekter. Fjärrvärmet produceras främst av 

biobränslen, men verkningsgraden är lägre för topplastproduktionen. Detta gör att 

systemet totalt sett blir mer bränsleeffektivt, samtidigt som värme inte behöver kylas 

bort från kraftvärmeverket under sommarens elproduktion. 

8.12.1 Ekonomisk analys 

Se bilaga L för utförliga beräkningar av investering i värmelagring. 

Att konstruera ett värmelager i gruvan innebär en stor investeringskostnad, något 

som Sala Silvergruva inte har finansiell styrka till. SHE har dock finansiella incita-

ment för en investering i ett säsongslager, då företaget skulle få en ekonomisk vin-

ning ur en sådan. 
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Topplastkostnaderna för värmeproduktion är knappt dubbelt så höga som baslast-

kostnaderna, vilket skapar utrymme för besparing. Även kostnader och problem 

kring bortkylning av värme skapar en låg produktionskapacitet av elektricitet under 

sommarmånaderna, något som innebär stora alternativkostnader för SHE. Genom att 

lagra värme som produceras under sommarmånaderna i ett säsongslager behöver 

varken topplastproduktion användas under vintern, värmet kylas bort under som-

maren eller elektricitetsproduktionen vara på en låg nivå. Det finns således många 

positiva finansiella effekter av en investering. 

Ett antal antaganden har gjorts i kalkylen, dessa presenteras i tabell 13 nedan. 

Tabell 13, Antaganden vid ekonomisk kalkylering av säsongslager 

Investeringen är uppskattad till 50Mkr utifrån de tre budgetalternativ som presente-

rades i avsnitt 3.9.2. Det årliga inbetalningsöverskottet har beräknats till cirka 9Mkr, 

vilket betyder att investeringen är återbetalad efter 7 år (inklusive ränta). Detta illu-

streras i figur 26 nedan. 

 

Figur 26, Nuvärde för värmelagring i gruvan 

8.12.2 Känslighetsanalys 

De många antagandena som gjorts medför en stor osäkerhet i utfallet, varför en käns-

lighetsanalys är mycket viktigt. Vad som påverkar resultatet mest och samtidigt är 

det mest osäkra parametern är den faktiska investeringskostnaden. Det är inte helt 
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omöjligt att investeringskostnaden skulle i verkligheten kunna fördubblas. Det visar 

sig dock att lagret skulle vara lönsam även vid högre kostnad, en investeringskost-

nad på 80Mkr ger positivt nuvärden efter 12 år. 

Variationer i elpriset påverkar i stor grad det årliga inbetalningsöverskottet, vid el-

pris på 300kr/MWh respektive 700kr/MWh ges positivt nuvärde efter 9 år respek-

tive 6 år. 

Nuvärdet blir positivt efter 18 år om ett elpris på 300kr/MWh samt en investerings-

kostnad på 80Mkr antas. 

8.12.3 Rekommendationer angående värmelagring 

Sala Silvergruva rekommenderas att fortsätta sitt samarbete med SHE kring ett säsongslager 

i gruvan, då det anses uppfylla samtliga kriterier bortsett från § 4 angående bevarande av 

djurliv. 
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Del 4 - Resultat och diskussion 

Denna del beskriver resultatet, det vill säga de alternativ som visat sig vara lämpliga 

för Sala Silvergruvas energisystem. Här förs även en diskussion kring resultatet samt 

framtida studier. Även en slutsats av arbetet presenteras, som följs av förslag på 

framtida arbeten. 
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9 Resultat 

Resultaten av den genomförda analysen presenteras i tabell 14 på nästa sida. Här vi-

sas "skall-krav" såväl som "bör-krav" tillsammans med en numerisk sammanställning 

av antalet ja och nej. Här framgår tydligt att alternativet Pelletspanna uppfyller flest 

krav, och Vindkraft färst. Vidare tydliggörs de olika lösningarnas lämplighet med 

avseende på de olika aspekterna. 

Ett antal aspekter kunde inte fastställas hos vissa lösningar beroende dels på att det 

inte fanns information om detta, dels på grund av att aspekterna på något sätt är 

oviktiga i sammanhanget. Exempel på detta är oljepannan, § 1 angående ekonomisk 

hållbarhet. Det ansågs inte skäligt att undersöka hur mycket en ny oljepanna kostar 

på grund av att tekniken inte uppfyller § 2 punkt 1 angående miljömässig hållbarhet. 

Även värmepumparna, energieffektivisering samt fjärrvärmelagring uppfyller hu-

vuddelen av kriterierna, med undantag av några få kriterier som antingen inte blivit 

fastställda eller inte uppfyller kriterierna. Dessa alternativ har även fått positiva re-

kommendationer i del 3, där det föreslås investering alternativt upprättande av 

bättre investeringsunderlag. 

De alternativ som inte uppfyller de ekonomiskt hållbara kriterierna skulle vid en in-

vestering allvarligt påverka Sala Silvergruva AB negativt, och antingen tvinga före-

taget i en konkurs eller ha en negativ påverkan på ekonomin. Avvägningen angå-

ende investering bör således främst utgå från huruvida § 1 är uppfylld eller ej.  

 

  



Del 4 - Resultat och diskussion  Våren 2011 
Mattias Andersson & Ville Nurmos   
 

-63- 
 
 

Tabell 14, Resultatspresentation

Bedömning av 

Uppfyllt: Ja/Nej/Ej fastställt 

Oljepanna Pelletspanna Vindkraft Solceller Solfångare Luft/luft VP Luft/vatten VP Vattenkraft Effektivisering Växthus Fjärrvärmelagring 

(gäller SHE) 

Skall-krav            

§ 1, Ekonomisk hållbarhet 

punkt 1 – investeringsstorlek ok? 

punkt 2 – återbetalningstid ok? 

 

Ej Fastställt 

Ej Fastställt 

 

Ja 

Ja 

 

Nej 

Nej 

 

Nej 

Nej 

 

Nej 

Ja 

 

Ja 

Ja 

 

Ja 

Ja 

 

Ej Fastställt 

Ej Fastställt 

 

Ja 

Ja 

 

Nej  

Nej 

 

Ja 

Ja 

§ 2, Miljömässig hållbarhet 

punkt 1 – begränsade utsläpp? 

punkt 2 - växt- och djurliv ok? 

 

Nej 

Ja 

 

Ja 

Ja 

 

Ja 

Ej Fastställt 

 

Ja 

Ja 

 

Ja 

Ja 

 

Ja 

Ja 

 

Ja 

Ja 

 

Ja 

Nej 

 

Ja 

Ja 

 

Ja 

Ja 

 

Ja 

Nej 

§ 3, Social Hållbarhet 

punkt 1 – okej för människor? 

punkt 2 – sociala miljön ok? 

 

Ej Fastställt 

Ja 

 

Ja 

Ja 

 

Nej 

Nej 

 

Ja 

Nej 

 

Ja 

Nej 

 

Nej  

Ja 

 

Nej 

Ja 

 

Ja 

Nej 

 

Ej Fastställt  

Ja 

 

Ja 

Ja 

 

Ja 

Ja 

§ 4, Byggnadsminneskrav 

punkt 1 – bevaras kulturminnet? 

punkt 2 – ej störande installation? 

 

Ja 

Ja 

 

Ja 

Ja 

 

Ja 

Nej 

 

Nej 

Nej 

 

Nej 

Nej 

 

Ja 

Ej Fastställt 

 

Ja 

Ej Fastställt 

 

Nej 

Nej 

 

Ej Fastställt 

Ej Fastställt 

 

Ej Fastställt 

Nej 

 

Ej Fastställt 

Ej Fastställt 

Antal Ja/Nej/Ej fastställt 4/1/3 8/0/0 2/5/1 3/5/0 4/4/0 6/1/1 6/1/1 2/4/2 5/0/3 4/3/1 5/1/2 

Bör-krav            

§ 5 - främjas kulturvärdet? Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja 

§ 6 – ekonomisk lönsamhet? Nej Ja Nej Nej Ja Ja Ja Nej Ja Ej Fastställt Ja 

Antal Ja/Nej/Ej Fastställt 4/3/3 9/1/0 2/7/1 3/7/0 5/5/0 7/2/1 7/2/1 2/6/2 6/1/3 5/3/2 7/1/2 
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10 Utvärdering av energilösningarna 

Ur den variation av alternativ som speglat undersökningen, har de tämligen tradit-

ionella energilösningarna även visat sig vara de bästa för Sala Silvergruvas energisy-

stem. Dessa bygger på metoder som sedan länge varit kända, varför tekniken och 

tillverkningsprocessen av dem har kostnadseffektiviserats. Även lösningarnas pre-

standa och effektivitet har under åren förbättras, vilket främst gäller värmepumpar 

och pelletspannor. Dessa system har dock en stor nackdel; de är beroende av tillför-

sel av energi i form av el och pellets. Detta skapar en viss osäkerhet i den framtida 

lönsamheten, eftersom priser på el förväntas stiga. Även pelletsen kommer troligtvis 

bli dyrare, då efterfrågan på denna typ av biobränsle kommer öka till följd av höjda 

el- och oljepriser. Allt fler väljer kostnadseffektiva alternativ, som minskar beroendet 

av externa leverantörer för energi av olika slag. Detta skapar högre efterfrågan på 

kostnadseffektiva energilösningar, vilka förväntas stiga i pris då inte utbudet har 

samma ökning som efterfrågan. Kanske speciellt gäller detta pelletssystem, som åt-

minstone fram till idag har utgjort en relativt liten marknad med ett fåtal aktörer 

inom Sverige. I takt med att efterfrågan på biomassa stiger, till följd av ökad kraft- 

och värmeproduktion med biobränslen, kan pelletspriset mycket väl närma sig det 

nuvarande priset på olja, dock på mycket lång sikt.  

Det är dock enbart förhållandena mellan de olika energipriserna som har signifikans 

i detta fall, eftersom det bestämmer den kalkylmässiga besparingen. Om det visar sig 

att priset på biomassa stiger mer än priset på fossila bränslen, blir det årliga inbetal-

ningsöverskottet lägre än kalkylerat för värmepumpar och pelletspannor. En stor 

påverkan på lönsamheten kan dock endast ske på lång sikt. På grund av att de två al-

ternativen är återbetalda på kort sikt har det ingen stor inverkan på investeringens 

bärkraftighet, åtminstone inte i närtid.  

Energieffektivisering är ett bra sätt att spara in energikostnader. En stor insats vad 

gäller effektivisering av byggnader skapar mindre beroende av energipriser. Det är 

egentligen det bästa sättet att på ett kostnadseffektivt sätt frigöra sig från höga ener-

gikostnader. Vad som i detta fall dock skapar en del bekymmer, är de legala 

aspekterna kring ombyggnation av de kulturellt sett viktiga fastigheterna. Idag finns 

dock inga egentliga restriktioner, men det är ansvarslöst att på ett grovt sätt ändra 

områdets siluett. Det blir en kontradiktion till de kulturella värderingar företaget 

Sala Silvergruva AB har. En viktig fråga för styrelsen kan därför bli att föra ett reso-

nemang kring hur stora förändringar som kan tillåtas i syfte att minska energikost-

naderna. Även om de största effekterna kommer från exempelvis byte av fönster och 

tilläggsisolering av väggar, finns även en mängd mindre åtgärder man kan ägna sig 

åt för att i ett första skede eliminera så mycket av de onödiga kostnaderna som möj-

ligt. Det handlar främst om att från ledningens sida bygga upp en miljötänkande och 

lärande organisation, där de energieffektiviserande åtgärderna blir en del av varda-



Del 4 - Resultat och diskussion  Våren 2011 
Mattias Andersson & Ville Nurmos   

 

- 65 – 
 

gen för personalen. Många små åtgärder kan ha ett stort utfall på företagets energire-

laterade kostnader.   

De energiframställningsalternativ som visade sig vara föga lönsamma, exempelvis 

solel och vindkraft, har i motsats till värmepumpar och pelletspanna inget behov av 

externt tillförd energi, vilket talar för att dess lönsamhet snarare ökar än minskar vid 

en prisökning av el och pellets. Om energipriset stiger mycket, kommer dessa alter-

nativ bli mer lönsamma, varför en investering i exempelvis vindkraft kan ha varit det 

rätta valet. På grund av att Sala Silvergruva AB har ett begränsat eget kapital, kan 

dock inte dessa chansningar göras på samma sätt som i ett företag med större om-

sättning. Det är troligt att priserna per kWh för tekniska energilösningar såsom vind-

kraft, solceller och solfångare sjunker i takt med att teknikerna förfinas och en större 

verkningsgrad uppnås. Det största problemet är egentligen att dessa tekniker endast 

har medelmåttiga förutsättningar, då området Sala Silvergruva exempelvis har me-

delvindhastigheter på strax under lönsamhetsgränsen. Då de stora marknaderna för 

vindkraftssystem har exploaterats, i och med byggen av vindkraftsparker etcetera, 

finns en stor sannolikhet att producenterna kommer inrikta sig på andra marknads-

segment som exempelvis lågvindsområden. Detta gör att vindkraftverken kan få ett 

ökat effektuttag i lägre medelvindsintervaller, genom exempelvis förändringar i ut-

växling. Under sådana förutsättningar blir en lösning som vindkraft/solkraft med 

förbättrad verkningsgrad eller dylikt en mer hållbar lösning än de nu föreslagna al-

ternativen.  

Det kan således vara klokt att om ett antal år, utifrån de beskrivna hållbarhetskriteri-

erna, återigen analysera situationen för att utreda huruvida en investering i vind-

kraft, solkraft eller solfångare kan löna sig. Ur detta avseende är de korta återbetal-

ningstiderna på de nu rekommenderade energilösningarna väldigt passande, på 

grund av att investeringarna inom medellång sikt kan ses som så kallade ”sunk-

costs”, eller kostnader som inte skall medtagas i ett beslut om framtida investeringar. 

Givet att energipriserna i övrigt har stigit kraftigt, kan det således vara aktuellt att 

återigen investera i energilösningar, alternativt påbörja näringsidkande energiverk-

samhet genom att sälja el från exempelvis vindkraft eller solkraft. 

Vattenkraft var visserligen den viktigaste källan till energi under en stor del av gru-

vans liv, men har visat sig vara en olönsam och föga tillförande lösning i dagsläget. 

Flödena som rinner förbi gruvan är små, mycket på grund av att det vattenlednings-

system som en gång byggdes upp för gruvans vattenhjul har täppts igen och avletts. 

Med den låga fallhöjden går det inte heller att erhålla en tillräckligt stor kinetisk 

energi för att möjliggöra en tillfredsställande elproduktion. Vattenkraft hade under 

rätt förutsättningar emellertid varit ett lysande tillskott till Sala Silvergruvas energi-

system, med tanke på dels den historiska förankringen samt den klimatvänliga fram-

ställningen av el. 
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Idéen att ha ett växthus som värmelager väcktes i och med efterfrågan på innovativa 

energilösningar. Det visade sig dock att detta alternativ är något för futuristiskt, och 

kan bli svårt att i praktiken implementera. Det är emellertid ett spännande koncept, 

som på längre sikt kan ha andra värden än just de energimässigt hållbara. Ett stort 

kommersiellt incitament finns i att anlägga växthus på området, där odling kan ske 

under miljövänliga förutsättningar och bygga på en miljöprofil för Sala Silvergruva. 

Det finns även möjlighet till att arrendera ut en sådan anläggning till intressenter 

som kan skapa en näringsverksamhet kring odlingen, vilket i sin tur stimulerar verk-

samheten kring området Sala Silvergruva. Det är dock svårt att skapa ett fungerande 

värmelagringssystem från växthus, då sådana system måste vara storskaliga. Vidare 

är det osäkert hur stort energiöverskott som skulle erhållas, under förutsättning att 

det blir något alls. 

Ett alternativ för energilagring som däremot verkar lönsamt är det pågående samar-

betet med SHE, där gruvlager för fjärrvärmesystemet undersöks. Det har visat sig bli 

en mycket stor kalkylerad årlig besparing, långt över förväntningar. Projektet är 

mycket tilltalande av flera anledningar, varav den kanske främsta är att nyttan 

sträcker sig långt utanför Sala Silvergruvas gränser. Ett sådant säsongslager bidrar 

inte bara med positiva effekter till Sala Silvergruva och SHE, utan även till använ-

darna inom fjärrvärmesystemet samt miljön. Investeringskostnaden är stor, och pro-

jektet mycket omfattande. En byggnation av lager i gruvan påverkar troligen närlig-

gande område i stor omfattning under byggtiden. En miljöförändring i trakten bidrar 

således negativt till omgivningens kulturvärde, men främjar det kommersiella vär-

det, eftersom konstruktionen kopplar samman gårdagens energisystem med dagens 

möjligheter. Genom att skapa intressanta möjligheter kring Sala Silvergruva sätts 

området på nytt i centrum för utvinning av energi, och försörjer boende i trakten – 

precis som under större delen av förrförra seklet – med produkter som ökar sam-

hällsnyttan. 
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11 Slutsatser 

 En investering bör omgående göras i pelletspannor, i syfte att byta ut de kost-

samma oljepannorna som finns. 

 

 Luft/luft värmepumpar möjliggör en minskning av energianvändningen i hu-

sen med direktverkande el. Om planlösningen möjliggör att värmet sprids i 

husets lokaler, bör en investering av luft/luftvämrepump göras. 

 

 Luft/vatten värmepumpar möjliggör en minskning av energianvändningen i 

husen med vattenburen elvärme. I dessa hus finns goda möjligheter att 

minska energiförbrukningen till en relativt låg kostnad, varför investering bör 

övervägas. 

 

 Det bör upprättas en plan över vilka energieffektiviseringsåtgärder som kan 

åstadkommas inom företaget. Initialt bör enklare åtgärder omedelbart utföras, 

för att sedan upprätta en långsiktig plan. Planen bör innehålla fysiska åtgärder 

såväl som en plan för att höja personalens energimedvetande. 

 

 Utredningen av fjärrvärmelagring bör fortsätta, då detta alternativ är mycket 

intressant och initialt ser ut att bli lönsamt. Fjärrvärmelagring skulle skapa 

stor nytta, både för Sala Silvergruva AB, Sala Heby Energi AB samt för fjärr-

värmekunder och andra intressenter. 

 

 Inom medellång sikt bör en energiöverblick återigen göras, för att utreda om 

förutsättningarna har ändrats, antingen för teknikerna eller för Sala Silver-

gruva AB. Om omsättningen inom företaget har stigit kan alternativ som i 

denna undersökning varit för kapitalintensiva visa sig vara intressanta. 
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12 Förslag på framtida arbeten 

För Sala Silvergruvas del bör de fortsatta studierna innefatta en undersökning av 

vindhastigheten. Detta skall göras under en längre mätperiod, helst över ett helt år 

eller längre. Det är även att rekommendera att Sala Silvergruva fortsätter sitt arbete 

mot ett mer kostnadseffektivt och hållbart energisystem. Detta borde innefatta konti-

nuerlig utvärdering av det befintliga systemet och möjliga förbättringar.  

Om stort engagemang läggs vid energieffektivisering, och olika alternativ för hur fö-

retaget kan minska sin förbrukning läggs fram, kommer detta resultera i besparingar 

av energikostnader. Ett kontinuerligt arbete med stegvisa förbättringar bör planeras, 

där energibesparing blir en del av den dagliga rutinen. 

En speciell fokus bör på kort sikt läggas vid en utredning angående byggnation av 

värmelager. Är det bättre att göra ett nytt lager i gruvan eller kan de befintliga salar-

na utnyttjas på ett effektivt sätt? Det skulle även vara intressant att veta hur en even-

tuell tätning av berget skulle kunna göras. Till sist bör det undersökas hur mycket en 

sådan byggnation skulle kosta samt hur den kan finansieras. 
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14 Bilagor 

Bilagorna finns i syfte att tydliggöra resonemang samt ge ytterligare information om data och tekniska 

specifikationer. Här återfinns även en detaljerad projektplan. 

Förteckning över bilagor 

Bilaga A – Uppdragsbeskrivning 

Uppdragsbeskrivningen redogör för uppdragets syfte och mål, prioritetsområden samt avgränsning-

ar. 

Bilaga B – Projektplan 

Projektplanen beskriver projektets gång, aktiviteter, riskanalyser och handelsplaner. 

Bilaga C – Skalenlig ritning av området vid Sala Silvergruva 

Det färgade området visar Sala Silvergruvas område, där alla fastigheter inkluderas. 

Bilaga D – Energibegreppet 

Syftar till att ge läsaren en förståelse om energibegreppet, eftersom dessa frekvent förekommer i rap-

porten och förståelse om dessa är viktig. 

Bilaga E – Värmeövergång genom fönsterrutor 

Beräkningar som understödjer effektiviseringsavsnittet, här undersöks den termiska resistansen ge-

nom tvåglasfönster respektive treglasfönster 

Bilaga F – Investeringskalkyl för Pelletspanna 

Denna kalkyl visar beräkningarna som har gjorts inför rekommendationen om investering i pellets-

panna 

Bilaga G – Investeringskalkyl för vindkraft 

Denna kalkyl visar beräkningarna som har gjorts inför rekommendationen om investering i vindkraft  

Bilaga H – Investeringskalkyl för solceller 

Denna kalkyl visar beräkningarna som har gjorts inför rekommendationen om investering i solceller 

Bilaga I – Investeringskalkyl för solfångare 

Denna kalkyl visar beräkningarna som har gjorts inför rekommendationen om investering i solfångare 

Bilaga J – Investeringskalkyl för luft/luft värmepumpar 

Denna kalkyl visar beräkningarna som har gjorts inför rekommendationen om investering i luft/luft 

värmepumpar  

Bilaga K – Investeringskalkyl för luft/vatten värmepumpar 

Denna kalkyl visar beräkningarna som har gjorts inför rekommendationen om investering i 

luft/vatten värmepumpar  

Bilaga L – Investeringskalkyl för värmelagring 

Denna kalkyl visar beräkningarna som har gjorts inför rekommendationen om investering i värmelag-

ring  

 

 



BILAGOR 

 

- 2 – 
 

14.1 Bilaga A – Uppdragsbeskrivning 

  

Projektnamn Energieffektivisering av Sala Silvergruva 

Bakgrund Sala Silvergruva har under de senaste åren insett att 

energikostnaderna för speciellt uppvärmning har stigit 

till höga nivåer och är nu den andra enskilt största 

kostnadsposten förutom personal. Därför har Mattias 

Andersson och Ville Nurmos fått i uppdrag av VD Jo-

han Björkman att se över energilösningar för gruvan 

och de närbelägna fastigheterna för att göra Sala Silver-

gruva till ett företag i framkant av utvecklingen samt 

med minskade energikostnader. Anläggningen har spe-

ciella krav med tanke på att man förväntar sig en bygg-

nadsminnesförklaring inom kort, därför skall hänsyn 

tas till detta. Särskild vikt skall läggas på att lösningen 

är hållbar inom de ekonomiska, miljömässiga och soci-

ala aspekterna. 

Beställare 

Sponsor 

Sala Silvergruva AB genom Johan Björkman 

KTH genom Viktoria Martin 

Mottagare  

Användare 

Mattias Andersson, Ville Nurmos 

Sala Silvergruva 

Effektmål 

– syfte med projektet 

Sala Silvergruva skall minska sina energikostnader 

 

Projektmål 

– resultatet av projektet 

Att föreslå en energilösning för Sala Silvergruva som är 

hållbar inom ekonomi, miljö och socialt samt vara aka-

demiskt tillfredsställande för A i examensarbetet. 

 

Tid för projektets genomfö-

rande 

Start 

2011-01-18 

Stopp 

2011-05-30 

Prioritering av vad som är 

viktigast 

Tiden 

30 % 

Resurserna 

20 % 

Kvalitet 

50 % 



BILAGOR 

 

- 3 – 
 

14.2 Bilaga B – Projektplan 

Projektnamn Energieffektivisering av Sala Silvergruva 

Beställare/sponsor Sala Silvergruva AB via Johan Björkman/KTH via Viktoria Martin 

Projektledare Mattias Andersson och Ville Nurmos 

 

1.  Sammanfattning 

Nedan redovisas samtlig information om projekt ”Energieffektivisering av Sala Silver-

gruva”. Först redogörs för projektets bakgrund och syften, för att därefter analysera si-

tuationen och redogöra för projektets förutsättningar. Detta är det dokument projekt-

gruppen kommer att luta på under projektets gång. 

 

2. Bakgrund, syfte och mål 

Bakgrundsbeskrivning 

Sala Silvergruva har under de senaste åren insett att energikostnaderna för speciellt 

uppvärmning har stigit till höga nivåer och är nu den andra enskilt största kostnadspos-

ten förutom personal. Därför har Mattias Andersson och Ville Nurmos fått i uppdrag av 

VD Johan Björkman att se över energilösningar för gruvan och de närbelägna fastighet-

erna för att göra Sala Silvergruva till ett företag i framkant av utvecklingen samt med 

minskade energikostnader. Anläggningen har speciella krav med tanke på att man för-

väntar sig en byggnadsminnesförklaring inom kort, därför skall hänsyn tas till detta. 

Särskild vikt skall läggas på att lösningen är hållbar inom de ekonomiska, miljömässiga 

och sociala aspekterna. 

Syfte 

Att åt Sala Silvergruva undersöka anläggningens energibehov samt utvärdera olika al-

ternativ för uppvärmning av företagets anläggningar. 

Mål 

Att presentera lösning på energiproblemet med ett eller flera alternativ på uppvärm-

ning.  

Avgränsningar 

- Ingen implementering, installation el. dyl. kommer att ske hos beställaren. 

- Endast förslag som är utvärderade enligt önskemålen presenteras. 

- Kontrakt med leverantörer och liknande kommer ej att upprättas, endast re-

kommendationer ingår i slutprodukten. 
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3. Kravspecifikation 

 

Projektmål 

 

 

 

Att presentera lösning på energiproblemet med ett eller flera alterna-

tiv på uppvärmning 

 Ansvarig 

Produktkrav 

 

 

Leveransen ska kunna ligga till grund för led-

ningens strategiska beslut om energieffektivise-

ring.  

Ville Nurmos 

Mattias Anders-

son 

Projektkrav 

 

 

Metod                     Research och analys Ville Nurmos 

Mattias Anders-

son 

Resurs                     5tkr       

Tid                           10 veckor heltid 

 

Prioritering 

 

 

Produktkvalitet     50 %      Resurser      20 %      Kalendertid      30 % 

 

4. Milstolpar och beslutspunkter 

MILSTOLPAR VID FÖLJANDE FÄRDIGSTÄLLDA AKTIVITETER: 

- Sem. I 

- Planering klar 

- Första besöket i Sala 

- Val av studerade tekniker 

- Litteraturstudie klar 

- Sem. II 

- Slutrapport klar 

- Sem. III 

- Opposition utförd 

- Slutmöte med Sala Silvergruva 

- Utvärdering utförd 

BESLUTSPUNKTER VID FÖLJANDE FÄRDIGSTÄLLDA AKTIVITETER: 

-  Första besöket 

- Sem. I 

- Val av studerade tekniker 
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14.3 Bilaga C – Skalenlig ritning av området vid Sala Silvergruva 

  

Figur bilaga C 1. Skalenlig ritning av området vid Sala Silvergruva 
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14.4 Bilaga D – Energibegreppet 

Effekt är en storhet som diskuteras i stor utsträckning i litteratursökningsrapporten. Därför 

är det på sin plats att göra en dimensionsanalys och skapa uppfattning om storleksordning. 

Formel bilaga D 1, Effekt som energi per tid 
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Där Energi per Tidsenhet främst är av analytisk nytta inom termodynamiken. Detta visar hur 

mycket energi per tid som går åt till att exempelvis värma upp något – vilket även kallas 

Watt. (Ekroth & Granryd, 2008) 

Inom elektricitetsläran finns ett annat samband för Effekt som är relevant, och skrivs 

Formel bilaga D 2, Elektrisk effekt och Ohms lag 

            
   

 
                                                                                                                              (  ) 

Formel bilaga D 2 visar att elektrisk effekt är proportionell mot strömmen gånger spän-

ningen. De två följande sambanden fås ur Ohms lag, U=I*R.  (Johansson, 2010) 

Ytterligare begrepp som ofta uppkommer är effekttimmar, exempelvis kilowattimmar(kWh) 

eller Megawattimmar (MWh). Dessa enheter visar hur mycket energi som an-

vänds/produceras under ett antal timmar, vanligen ett år motsvarande 8766 timmar. En 

eluppvärmd normalstor villa använder ca 25MWh eller 25,000kWh under ett år 

(Mälarenergi, 2011). 

Formel bilaga D 3, Effekt till energi 

      
     

 
                                                                                                                                 (  ) 

Den momentana effektutvecklingen som skapas eller krävs kan härigenom (ekvation D3) ut-

redas genom att dividera med antalet timmar. En vanlig villa, exempelvis, har således en 

momentan medeleffektutveckling i radiatorerna på 2,85kW, eller 2850W. Detta motsvarar 

ungefär två normala vattenkokare som konstant är påslagna. (Wilfa vattenkokare) Hänsyn 

måste emellertid tas till att behovet av uppvärmning skiljer sig dramatiskt under ett år, givet 

nordiska förhållanden. En större effekt krävs under vinterhalvåret, vilket gör att radiatorerna 

då använder mer energi. 

En viktig beräkning som genomförs många gånger i rapporten är förhållandet mellan effekt 

och energi. Detta illustreras nedan i ett exempel: 

190MWh=190000kWh 

Formel bilaga D 4, Förhållandet mellan energi och effekt 

   

 
                                                                                                                                                             (  )                                                           

190000/8766=22kW 

Antagande föreligger att ett år har 24timmar/dygn * 365,25dygn = 8766 timmar  
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ANTAGANDEN: 

- Mellanrummet i dubbelglasfönstret antas vara 7mm, eller 

0,007m  

- Glasrutornas tjocklek antas vara 3mm eller 0,003m  

- Luften inomhus antas vara 20°C 

- Luften ute antas vara -10°C 

14.5 Bilaga E – Värmeövergång genom fönsterrutor 

Här redovisas hur uträkningarna av värmeövergången genom tvåglasfönster respektive 

treglasfönster har genomförts. Värmegenomgångstalet beräknas genom formeln nedan 

(Granryd, 2009)  

 

Formel bilaga E 1, Termisk resistans 
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I detta fall måste värmeövergångstalen, h1 och h2, utredas. Genom att räkna ut Nusselts tal 

och avgöra om laminär eller turbulent strömning råder, får man reda på dessa. Det handlar 

om Egenkonvektion, varför Grashofs tal måste först måste räknas ut för att erhålla Nusselts 

tal. 

Formel bilaga E 2, Definition av Grashofs tal 
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)                                              (  ) 

   (      )        där -10 utomhustemperaturen och 20 är inomhustemperatu-

ren 

                där 1,50m är höjden av fönstrena på vandrarhemmet 

            

                den kinematiska viskositeten hos luft hämtad från Granryd 

(2009) 

Formel bilaga E 3, Beta när det inte finns någon skillnad i volymitet 
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Detta utfall ger (Granryd, 2009) att 

Formel bilaga E 4, Nusselts tal som en funktion av Grashofs och Prantls tal 
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Formel bilaga E 5, Nusselts tal 
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Formel bilaga E 6, Omformulering av E5 
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Nu kan Värmegenomgångstalet beräknas. Värmeledningstalet, k, för glas är 0,84W/mK, 

värmeledningstalet för luft är0,024. (Granryd, 2009) 

Formel bilaga E 7, Termisk resistans per area 
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Nedan beräknas ett fall där istället ett treglasfönster används. Förhållandena är desamma. 
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Detta illustreras i figur E1 nedan 

       
 

  
      

 

     
 

Det intressanta är nu att ta reda på hur mycket större den termiska resistansen är för treglas-

fönster än för tvåglasfönster. 

 

   
      

 

 
 
   

 
 

Vilket för tvåglasfönster är 30 och för treglasfönster är 60. Skillnaden är: 

  

  
   

Slutsatsen är således att ett treglasfönster har dubbelt så hög termisk resistans som ett tvåg-

lasfönster.  

hutsida 

Δxglas1 Δxglas2 Δxmellanrum 

hinsida kmellan 

Kglas1 

Kglas2 

 

Avstånd 

Temperatur 

Figur bilaga E 1, Spalter i tvåglasfönster. 
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14.6 Bilaga F – Investeringskalkyl för Pelletspanna 

Investeringsstorlek 150 000 kr 
   Kalkylränta 0,1 

    
      Pellets: 

     Bränslepris per 
kWh 0,780 kr 

   Förbrukning 110 000 kWh 
   Kostnad per år 85 800 kr 
   

      Olja 
     Bränslepris per 

kWh 1,355 kr 
   Förbrukning 110 000 kWh 
   Kostnad per år 149 050 kr 
   Besparing per år 63 250 kr 
               

Återbetalningstid 2,4 år 28 Månader 
 

År Nuvärde   
År, 

forts Nuvärde 
 1 -92 500  kr 9 214 258  kr 

2 -40 227  kr 10 238 644  kr 
3 7 293  kr 11 260 813  kr 
4 50 494  kr 12 280 966  kr 
5 89 767  kr 13 299 287  kr 
6 125 470  kr 14 315 943  kr 

7 157 927  kr 15 331 085  kr 
8 187 434  kr 16 344 850  kr 

 

Figur bilaga F 1, Nuvärde för pelletspanna 
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14.7 Bilaga G – Investeringskalkyl för vindkraft 

Investeringskalkyl för vindkraft i Sala Silvergruva 6 m/s 

  Evolve 
Blue 
sky Benz 

NTP 
wind Enhet 

Investeringsstorlek 353 000 727 030 1 399 833 3 769 500 kr 
Kalkylränta 0,10 0,10 0,10 0,10 

 
      Effekt vid 6 m/s 2,9 4,0 10,0 29,0 kW 
Produktion under 1 år 25 421 35 064 87 660 254 214 kWh 
Andel av totala behovet 2,95 4,06 10,16 29,46 % 

      kostnad köpa el 0,95 0,95 0,95 0,95 Kr 
Inkomst från elcertifikat 7 626 10 519 26 298 76 264 kr 

      Besparing per år 31 777 43 830 109 575 317 768 Kr 

            

Återbetalningstid 11 17 13 12 År 
1 -324 112  -687 185  -1 300 219  -3 480 620  kr 
2 -297 850  -650 961  -1 209 662  -3 218 003  kr 
3 -273 976  -618 031  -1 127 336  -2 979 259  kr 
4 -252 272  -588 095  -1 052 495  -2 762 220  kr 
5 -232 541  -560 880  -984 458  -2 564 911  kr 
6 -214 604  -536 139  -922 605  -2 385 540  kr 
7 -198 297  -513 647  -866 376  -2 222 475  kr 
8 -183 473  -493 200  -815 258  -2 074 234  kr 

9 -169 997  -474 612  -768 788  -1 939 469  kr 
10 -157 746  -457 714  -726 542  -1 816 956  kr 
11 -146 608  -442 351  -688 137  -1 705 581  kr 
12 -136 483  -428 386  -653 223  -1 604 330  kr 
13 -127 278  -415 690  -621 483  -1 512 284  kr 
14 -118 911  -404 148  -592 628  -1 428 606  kr 
15 -111 304  -393 656  -566 397  -1 352 535  kr 
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Figur bilaga G 1, Nuvärde för vindkraft vid medelvindhastighet 6m/s 
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Investeringskalkyl för vindkraft i Sala Silvergruva 8 m/s 

  Evolve 
Blue 
sky Benz 

NTP 
wind Enhet 

Investeringsstorlek 353 000 727 030 1 399 833 3 769 500 kr 
Kalkylränta 0,10 0,1 0,1 0,1 

 
      Effekt vid 6 m/s 7,9 7,5 35,0 18,0 kW 
Produktion under 1 år 69 251 65 745 306 810 157 788 kWh 
Andel av totala behovet 8,02 7,62 35,55 18,28 % 

      kostnad köpa el 0,95 0,95 0,95 0,95 Kr 
Inkomst från elcertifikat 20 775 19 724 92 043 47 336 kr 

      Besparing per år 86 564 82 181 383 513 197 235 Kr 

            

Återbetalningstid 4,1 8,8 3,7 19,1 År 
1 -274 305  -652 320  -1 051 185  -3 590 195  kr 
2 -202 765  -584 401  -734 233  -3 427 191  kr 
3 -137 728  -522 657  -446 094  -3 279 006  kr 
4 -78 603  -466 526  -184 150  -3 144 292  kr 
5 -24 853  -415 498  53 981  -3 021 824  kr 
6 24 010  -369 109  270 464  -2 910 490  kr 
7 68 431  -326 937  467 266  -2 809 277  kr 
8 108 814  -288 599  646 178  -2 717 266  kr 
9 145 526  -253 746  808 825  -2 633 619  kr 
10 178 900  -222 062  956 685  -2 557 576  kr 

11 209 240  -193 258  1 091 104  -2 488 447  kr 
12 236 822  -167 072  1 213 303  -2 425 601  kr 
13 261 897  -143 267  1 324 393  -2 368 470  Kr 
14 284 692  -121 626  1 425 384  -2 316 531  Kr 
15 305 415  -101 953  1 517 194  -2 269 315  Kr 
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Figur bilaga G 2, Nuvärde för vindkraft vid medelvindhastighet 8m/s 
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Investeringskalkyl för vindkraft i Sala Silvergruva 10 m/s 

  Evolve 
Blue 
sky Benz 

NTP 
wind Enhet 

Investeringsstorlek 353 000 727 030 1 399 833 3 769 500 kr 
Kalkylränta 0,10 0,1 0,1 0,1 

 
      Effekt vid 6 m/s 16,7 12,3 69,0 40,0 kW 
Produktion under 1 år 146 392 107 822 604 854 350 640 kWh 
Andel av totala behovet 16,96 12,49 70,09 40,63 % 

      kostnad köpa el 0,95 0,95 0,95 0,95 Kr 
Inkomst från elcertifikat 43 918 32 347 181 456 105 192 kr 
Besparing per år 182 990 134 777 756 068 438 300 Kr 

            

Återbetalningstid 1,9 5,4 1,9 8,6 År 
1 -186 645  -604 505  -712 499  -3 371 045  kr 
2 -35 414  -493 119  -87 650  -3 008 814  kr 
3 102 070  -391 859  480 395  -2 679 513  kr 
4 227 054  -299 804  996 799  -2 380 148  kr 
5 340 677  -216 118  1 466 258  -2 107 998  kr 
6 443 970  -140 040  1 893 038  -1 860 589  kr 
7 537 873  -70 878  2 281 020  -1 635 672  kr 
8 623 239  -8 003  2 633 731  -1 431 202  kr 
9 700 845  49 155  2 954 378  -1 245 320  kr 

10 771 396  101 118  3 245 874  -1 076 336  kr 
11 835 533  148 356  3 510 872  -922 715  kr 

12 893 839  191 301  3 751 778  -783 059  kr 
13 946 845  230 341  3 970 784  -656 099  kr 
14 995 032  265 832  4 169 880  -540 681  kr 
15 1 038 838  298 096  4 350 877  -435 755  kr 
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Figur bilaga G 3, Nuvärde för vindkraft vid medelvindhastighet 10m/s 
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14.8 Bilaga H – Investeringskalkyl för solceller 

Investeringskalkyl för solceller i Sala Silvergruva   
     Antal fält 1 5 10 Enheter 
Investeringsstorlek 138 870 694 350 1 388 700 kr 
Kalkylränta 0,1 0,1 0,1 

      Bidrag från staten 0,55 0,55 0,55 
 Bidrag från staten kr 76378,5 381892,5 763785 kr 

Verklig investering 62 492 312 458 624 915 kr 

     Medeleffekt 0,2 1,0 2,0 kW 
Energi per år 1 753 8 766 17 532 kWh / år 
Area 23 115 230 m2 

     Köppris för el 0,95 0,95 0,95 kr 
Elcertifikat 0,3 0,3 0,3 kr 

     Besparing per år 2 192 10 958 21 915 kr 

     Andel av totala hushållselen 0,01 0,05 0,09 
      Återbetalnigstid 28,5 28,5 28,5 år 

     År Nuvärde Nuvärde Nuvärde 
 1 -60 499  -302 496  -604 992  kr 

2 -58 688  -293 440  -586 881  kr 
3 -57 042  -285 208  -570 416  kr 
4 -55 545  -277 724  -555 447  kr 
5 -54 184  -270 920  -541 840  kr 
6 -52 947  -264 735  -529 469  kr 
7 -51 822  -259 112  -518 224  kr 
8 -50 800  -254 000  -508 000  kr 
9 -49 871  -249 353  -498 706  kr 

10 -49 026  -245 128  -490 257  kr 
11 -48 258  -241 288  -482 576  kr 
12 -47 559  -237 796  -475 593  kr 
13 -46 924  -234 622  -469 245  kr 
14 -46 347  -231 737  -463 474  kr 
15 -45 823  -229 114  -458 228  kr 

 

Figur bilaga H 1, Nuvärde för solceller 
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Känslighetsanalys för solceller i Sala Silvergruva 
     Antar 2 x effekt samt 2 x el-
pris 

         Antal fält 1 5 10 Enheter 
Investeringsstorlek 138 870 694 350 1 388 700 kr 
Kalkylränta 0,1 0,1 0,1 

      Bidrag från staten % 0,55 0,55 0,55 
 Bidrag från staten kr 76378,5 381892,5 763785 kr 

Verklig investering 62 492 312 458 624 915 kr 

     Medeleffekt 0,4 2,0 4,0 kW 

Energi per år 3 506 17 532 35 064 
kWh / 
år 

Area 23 115 230 m2 

     Köppris för el 1,90 1,90 1,90 kr 
Elcertifikat 0,3 0,3 0,3 kr 

     Besparing per år 7 714 38 570 77 141 kr 

     Andel av totala hushållselen 0,02 0,09 0,18 
                

Återbetalnigstid 8,1 8,1 8,1 år 

     År Nuvärde Nuvärde Nuvärde 
 1 -55 479  -277 394  -554 787  kr 

2 -49 103  -245 517  -491 034  kr 
3 -43 308  -216 539  -433 077  kr 
4 -38 039  -190 195  -380 389  kr 
5 -33 249  -166 245  -332 491  kr 
6 -28 895  -144 473  -288 947  kr 
7 -24 936  -124 681  -249 361  kr 

8 -21 337  -106 687  -213 375  kr 
9 -18 066  -90 330  -180 659  kr 

10 -15 092  -75 459  -150 918  kr 
11 -12 388  -61 940  -123 881  kr 
12 -9 930  -49 651  -99 301  kr 
13 -7 696  -38 478  -76 956  kr 
14 -5 664  -28 321  -56 643  kr 
15 -3 818  -19 088  -38 176  kr 
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14.9 Bilaga I – Investeringskalkyl för solfångare 

Investeringskalkyl för solfångare  i Sala Silvergruva   

      Antal fält 2 4 6 52 Enheter 
Investeringsstorlek 264 972 529 944 794 916 6 889 272 kr 
Kalkylräntan 0,1 0,1 0,1 0,1 

       
Energi per år 26 544 53 088 79 632 690 144 

kWh / 
år 

Area 37 75 112 969 m2 
Andel av totala värme behovet 0,04 0,08 0,12 1,03 

       Pellets: 
     Bränslepris per kWh 0,780 0,780 0,780 0,780 kr 

Förbrukning 26 544 53 088 79 632 690 144 kWh 
Kosnad per år 20 704 41 409 62 113 538 312 kr 

      Olja: 
     Bränslepris per kWh 1,355 1,355 1,355 1,355 kr 

Förbrukning 26 544 53 088 79 632 690 144 kWh 
Kosnad per år 35 967 71 934 107 901 935 145 kr 

      El: 
     Bränslepris per kWh 0,950 0,950 0,950 0,950 kr 

Förbrukning 26 544 53 088 79 632 690 144 kWh 
Kosnad per år 25 217 50 434 75 650 655 637 kr 
            
Återbetalningstid jmf pellets 12,8 12,8 12,8 12,8 år 
Återbetalningstid jmf olja 7,4 7,4 7,4 7,4 år 
Återbetalningstid jmf el 10,5 10,5 10,5 10,5 år 

            Jämförelse med oljan                 År Nuvärde Nuvärde Nuvärde Nuvärde 
 1 -232 275  -464 549  -696 824  -6 039 140  kr 

2 -202 550  -405 099  -607 649  -5 266 293  kr 
3 -175 527  -351 054  -526 581  -4 563 704  kr 
4 -150 961  -301 922  -452 883  -3 924 988  kr 
5 -128 628  -257 257  -385 885  -3 344 336  kr 
6 -108 326  -216 652  -324 977  -2 816 471  kr 
7 -89 869  -179 738  -269 607  -2 336 594  kr 
8 -73 090  -146 180  -219 270  -1 900 342  kr 
9 -57 836  -115 673  -173 509  -1 503 749  kr 

10 -43 970  -87 939  -131 909  -1 143 210  kr 
11 -31 363  -62 727  -94 090  -815 447  kr 
12 -19 903  -39 806  -59 709  -517 481  kr 
13 -9 485  -18 969  -28 454  -246 603  kr 
14 -13  -27  -40  -350  kr 
15 8 597  17 194  25 790  223 516  kr 
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Figur bilaga I 1, Nuvärde för solfångare 
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14.10 Bilaga J – Investeringskalkyl för luft/luft värmepumpar 

Investeringskalkyl för luft/luft värmepumpar i Sala Silvergruva 

 
Elektrolux Panasonic Mitsubishi 

   
  EXH12HXI HE9LKE 

 MSZ-
GE25VA       

Investeringsstorlek 
* 14 995  12 300  9 900  kr 

  Kalkylränta 0,1 0,1 0,1 
          COP vid +7 ** 4,1 5,3 3,5 
   COP vid +2 ** 2,9 3,0 2,7 
   COP vid -7 ** 2,7 2,5 2,5 
   COP vid -15 ** 2,1 2,2 2,1 
          Polismuseet: 

      Uppvärmningbehov 10 000 10 000 10 000 kWh/år 
  Medel COP ** 3,0 3,1 2,8 

   Besparing per år 6 667 6 774 6 429 kWh/år 
  Besparing per år 6 333 6 435 6 107 kr 
                

Återbetalningstid 2,4 1,9 1,6 År 
  Återbetalningstid 28 23 19 Månader 
         Kontoret: 

      Uppvärmningbehov 20 000 20 000 20 000 kWh/år 
  Medel COP ** 2,4 2,7 2,1 

   Besparing per år 11 667 12 593 10 476 kWh/år 
  Besparing per år 11 083 11 963 9 952 kr 
                

Återbetalningstid 1,4 1,0 1,0 År 
  Återbetalningstid 16 12 12 Månader 
         År Nuvärde Nuvärde Nuvärde 

   1 -9 237  -6 450  -4 348  kr 
  2 -4 003  -1 131  699  kr 
  3 755  3 704  5 288  kr 
  4 5 081  8 100  9 459  kr 
  5 9 013  12 096  13 251  kr 
  6 12 588  15 728  16 698  kr 
  7 15 838  19 031  19 832  kr 
  8 18 793  22 033  22 681  kr 
  9 21 479  24 762  25 271  kr 
  10 23 921  27 243  27 626  kr 
  11 26 140  29 499  29 766  kr 
  12 28 158  31 549  31 712  kr 
  13 29 993  33 414  33 481  kr 
  14 31 661  35 108  35 089  kr 
  15 33 177  36 649  36 551  kr 
                * Investeringskostnaden är exklusive installation. Prisuppgifterna är hämtade från pris-

jakt.se 
** Samtliga uppgifter om COP är resultat från oberoende tester gjorda av energimyndig-
heten 
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Figur bilaga J 1, Nuvärde för luft/luft värmepumpar 
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14.11 Bilaga K – Investeringskalkyl för luft/vatten värmepumpar 

Investeringskalkyl för luft/vatten värmepumpar i Sala Silvergruva 
Konstmästaren 
     
 

Thermia Sirius Viessmann 
   Atria Optimum 8 S2-5 Vitocal-300   

Kalkylränta 0,1 0,1 0,1 
      COP vid +7 ** 3,0 3,0 3,4 
 COP vid +2 ** 2,6 2,6 3,1 
 COP vid -7 ** 2,3 2,3 2,4 
 COP vid -15 ** 1,9 1,9 2,0 
      Pris pellets per kWh 0,780 0,780 0,780 kr 

Pris el per kWh 0,950 0,950 0,950 kr 
Pris olja per kWh 1,355 1,355 1,355 kr 

     Konstmästaren 
    Investeringsstorlek * 93 375 82 500 113 000 kr 

Uppvärmningbehov 35 000 35 000 35 000 kWh/år 
Medel COP ** 2,2 1,9 2,6 

 Besparing per år 19 091 16 579 21 538 kWh/år 

     Besparing per år jmf pellets 12 186 9 800 14 512 kr 
 

Besparing per år jmf el 
 

18 136 15 750 20 462 kr 
 

Besparing per år jmf olja 
 

32 311 29 925 34 637 kr 
          
Återbetalningstid jmf pellets 7,7 8,4 7,8 År 
Återbetalningstid jmf el 5,1 5,2 5,5 År 
Återbetalningstid jmf olja 2,9 2,8 3,3 År 

     Direktörbostaden eller receptionen 
   Investeringsstorlek *** 186 750 165 000 226 000 Kr 

 
Uppvärmningbehov 
 

70 000 70 000 70 000 kWh/år 
 
Medel COP ** 
 

2,2 1,9 2,6 
 Besparing per år 38 182 33 158 43 077 kWh/år 

     Besparing per år jmf pellets 24 373 19 600 29 023 Kr 
Besparing per år jmf el 36 273 31 500 40 923 Kr 
Besparing per år jmf olja 64 623 59 850 69 273 Kr 
          
Återbetalningstid jmf pellets 7,7 8,4 7,8 År 
Återbetalningstid jmf el 5,1 5,2 5,5 År 
Återbetalningstid jmf olja 2,9 2,8 3,3 År 

                    * Investeringskostnaden är exklusive installation, men inklusive bredare. Prisuppgifter-
na  
är hämtade från energimyndighetens tester.  

   ** Samtliga uppgifter om COP är resultat från oberoende tester gjorda av energimyndig-
heten 
*** För direktörsbostaden och receptionen behövs två enheter därav dubbel investe-
ringskostnad 
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Konstmästaren jmf pellets:    År Nuvärde [kr] Nuvärde [kr] Nuvärde [kr] 
1 -82 296  -73 591  -99 808  
2 -72 225  -65 492  -87 815  
3 -63 069  -58 129  -76 912  
4 -54 746  -51 435  -67 000  
5 -47 179  -45 350  -57 990  
6 -40 300  -39 818  -49 798  
7 -34 047  -34 789  -42 352  
8 -28 362  -30 218  -35 582  
9 -23 193  -26 062  -29 428  

10 -18 495  -22 283  -23 833  
11 -14 224  -18 848  -18 747  
12 -10 341  -15 726  -14 123  
13 -6 811  -12 887  -9 919  
14 -3 602  -10 306  -6 098  
15 -685  -7 960  -2 624  

    Konstmästaren jmf el:             År Nuvärde [kr] Nuvärde [kr] Nuvärde [kr] 
1 -76 887  -68 182  -94 399  
2 -61 899  -55 165  -77 488  
3 -48 273  -43 332  -62 115  
4 -35 885  -32 575  -48 140  
5 -24 624  -22 795  -35 435  
6 -14 386  -13 905  -23 885  
7 -5 080  -5 822  -13 385  
8 3 381  1 525  -3 839  
9 11 073  8 205  4 838  

10 18 065  14 277  12 727  
11 24 422  19 797  19 899  
12 30 201  24 816  26 419  
13 35 454  29 378  32 346  
14 40 230  33 525  37 734  
15 44 572  37 296  42 632  

    Konstmästaren jmf olja:          År Nuvärde [kr] Nuvärde [kr] Nuvärde [kr] 
1 -64 001  -55 295  -81 512  
2 -37 297  -30 564  -52 887  
3 -13 021  -8 081  -26 864  
4 9 048  12 358  -3 207  
5 29 110  30 939  18 300  
6 47 349  47 831  37 851  
7 63 930  63 187  55 625  
8 79 004  77 148  71 783  
9 92 707  89 839  86 473  

10 105 164  101 376  99 827  
11 116 489  111 865  111 966  
12 126 785  121 400  123 003  
13 136 144  130 068  133 036  
14 144 653  137 948  142 157  
15 152 388  145 112  150 448  
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Figur bilaga K 1, Nuvärde för luft/vattenvärmepumpar jämfört med olja 

 

Figur bilaga K 2, Nuvärde för luft/vattenvärmepumpar jämfört med el 
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Figur bilaga K 3, Nuvärde för luft/vattenvärmepumpar jämfört med pellets 
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Investeringskalkyl för luft/vatten värmepumpar i Sala Silvergruva 
Konstmästaren - 50% ökning av elpriset 
     
 

Thermia Sirius Viessmann 
   Atria Optimum 8 S2-5 Vitocal-300   

Kalkylränta 0,1 0,1 0,1 
      COP vid +7 ** 3,0 3,0 3,4 
 COP vid +2 ** 2,6 2,6 3,1 
 COP vid -7 ** 2,3 2,3 2,4 
 COP vid -15 ** 1,9 1,9 2,0 
      Pris pellets per kWh 0,780 0,780 0,780 kr 

Pris el per kWh 1,425 1,425 1,425 kr 
Pris olja per kWh 1,355 1,355 1,355 kr 

     Konstmästaren 
    Investeringsstorlek * 93 375 82 500 113 000 kr 

Uppvärmningbehov 35 000 35 000 35 000 kWh/år 
Medel COP ** 2,2 1,9 2,6 

 Besparing per år 19 091 16 579 21 538 kWh/år 

     Besparing per år jmf pellets 4 630 1 050 8 117 kr 
 

Besparing per år jmf el 
 

34 761 32 375 37 087 kr 
 
Besparing per år jmf olja 
 

24 755 21 175 28 242 kr 
          
Återbetalningstid jmf pellets 20,2 78,6 13,9 År 
Återbetalningstid jmf el 2,7 2,5 3,0 År 
Återbetalningstid jmf olja 3,8 3,9 4,0 År 

     Direktörbostaden eller receptionen 
    Investeringsstorlek *** 186 750 165 000 226 000 kr 

 
Uppvärmningbehov 
 

70 000 70 000 70 000 kWh/år 
 

Medel COP ** 
 

2,2 1,9 2,6 
 Besparing per år 38 182 33 158 43 077 kWh/år 

     Besparing per år jmf pellets 24 373 19 600 29 023 kr 
Besparing per år jmf el 69 523 64 750 74 173 kr 
Besparing per år jmf olja 49 509 42 350 56 485 kr 
          
Återbetalningstid jmf pellets 7,7 8,4 7,8 År 
Återbetalningstid jmf el 2,7 2,5 3,0 År 
Återbetalningstid jmf olja 3,8 3,9 4,0 År 

                    * Investeringskostnaden är exklusive installation, men inklusive bredare. Prisuppgifterna  
är hämtade från energimyndighetens tester. 

   ** Samtliga uppgifter om COP är resultat från oberoende tester gjorda av energimyndighet-
en (Energimyndigheten, [3] 2009) 
*** För direktörsbostaden och receptionen behövs två enheter därav dubbel investerings-
kostnad 
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14.12 Bilaga L – Investeringskalkyl för värmelagring 

Investeringskalkyl för värmelagring i Sala Silver-
gruva   

      Post Belopp Enhet   År Nuvärde 
Investeringsstorlek 50 000 000 kr 

 
0 -50 000 000 kr 

Kalkylränta 0,05 
  

1 -40 909 542 kr 

    
2 -32 251 964 kr 

Kostnad baslast 261 kr/MWh 
 

3 -24 006 651 kr 
Kostnad topplast 480 kr/MWh 

 
4 -16 153 972 kr 

Skillnad 219 kr/MWh 
 

5 -8 675 230 kr 

    
6 -1 552 619 kr 

Topplastproduktion under vintern 19 200 MWh/år 
 

7 5 230 821 kr 
Kostnad topplast 9 221 647 kr/år 

 
8 11 691 239 kr 

Totalverkningsgrad, gruva 0,70 
  

9 17 844 019 kr 
Nödvändig lagerstorlek 27 429 MWh/år 

 
10 23 703 808 kr 

Kylning sommar(ingen kostnad) 9 000 MWh/år 
 

11 29 284 561 kr 

    
12 34 599 563 kr 

Ökad produktion värme & el som-
mar 29 538 MWh/år 

 
13 39 661 470 kr 

    
14 44 482 334 kr 

Beta (andel värme av produktionen) 0,65 
  

15 49 073 632 kr 
Varav värmeproduktion 19 200 MWh/år 

 
16 53 446 298 kr 

Kostnad fylla lager med värme 2 663 333 kr/år 
 

17 57 610 741 kr 
Resultat värme utan topplast 6 558 314 kr/år 

 
18 61 576 878 kr 

    
19 65 354 151 kr 

Alfa(andel el av produktionen) 0,35 
  

20 68 951 553 kr 
Varav elproduktion 10 338 MWh/år 

 
21 72 377 651 kr 

Kostnad elproduktion 2 699 487 kr/år 
 

22 75 640 602 kr 
Elpris sommar 550 kr/MWh 

 
23 78 748 173 kr 

Intäkter från elförsäljning 5 686 154 kr/år 
 

24 81 707 765 kr 
Resultat elproduktion 2 986 667 kr/år 

 
25 84 526 425 kr 

      Totalt resultat för lagring och el 
kr/år 9 544 980 kr/år 
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Känslighetsanalys för värmelagring i Sala Silvergruva 
Nu Investeringskostnad 80Mkr 

     
      Post Belopp Enhet   År Nuvärde 

Investeringsstorlek 80 000 000 kr 
 

0 -80 000 000 kr 
Kalkylränta 0,05 

  
1 -70 909 542 kr 

    
2 -62 251 964 kr 

Kostnad baslast 261 kr/MWh 
 

3 -54 006 651 kr 
Kostnad topplast 480 kr/MWh 

 
4 -46 153 972 kr 

Skillnad 219 kr/MWh 
 

5 -38 675 230 kr 

    
6 -31 552 619 kr 

Topplastproduktion under vintern 19 200 MWh/år 
 

7 -24 769 179 kr 
Kostnad topplast 9 221 647 kr/år 

 
8 -18 308 761 kr 

Totalverkningsgrad, gruva 0,70 
  

9 -12 155 981 kr 
Nödvändig lagerstorlek 27 429 MWh/år 

 
10 -6 296 192 kr 

Kylning sommar(ingen kostnad) 9 000 MWh/år 
 

11 -715 439 kr 

    
12 4 599 563 kr 

Ökad produktion värme & el sommar 29 538 MWh/år 
 

13 9 661 470 kr 

    
14 14 482 334 kr 

Beta (andel värme av produktionen) 0,65 
  

15 19 073 632 kr 
Varav värmeproduktion 19 200 MWh/år 

 
16 23 446 298 kr 

Kostnad fylla lager med värme 2 663 333 kr/år 
 

17 27 610 741 kr 

Resultat värme utan topplast 6 558 314 kr/år 
 

18 31 576 878 kr 

    
19 35 354 151 kr 

Alfa(andel el av produktionen) 0,35 
  

20 38 951 553 kr 
Varav elproduktion 10 338 MWh/år 

 
21 42 377 651 kr 

Kostnad elproduktion 2 699 487 kr/år 
 

22 45 640 602 kr 
Elpris sommar 550 kr/MWh 

 
23 48 748 173 kr 

Intäkter från elförsäljning 5 686 154 kr/år 
 

24 51 707 765 kr 

Resultat elproduktion 2 986 667 kr/år 
 

25 54 526 425 kr 

      Totalt resultat för lagring och el kr/år 9 544 980 kr/år 
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Figur bilaga L 1, Nuvärde för värmelager med investeringskostnad 50Mkr 

 

Figur bilaga L 2, Nuvärde för värmelager med investeringskostnad 80Mkr 
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