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Abstract 

The guest harbor on Utö, Utö Gästhamn, is currently using electricity for heating all of the water 

used in the showers and taps. Because of the large amount of visitors, especially during the summer 

months, the hot water usage gets very high and that is also the case for the electrical bills. During the 

year of 2011 the cost of electricity for Utö Gästhamn reached a total of 257 500 kr. Out of these 

257 500 kr approximately 142 000 kr, 55 % of the total cost, were because of the water heating.  

The report is the result of a cooperation with Skärgårdsstiftelsen, the Green Islands-project and Utö 

Gästhamn where the mutual goal is to dimension a solar energy system, to promote the sustainable 

development. 

Initially the different techniques for the solar energy system are researched. The techniques are plane 

solar collectors, evacuated tube collectors, pool collectors and photovoltaic cells. Also geographic 

conditions such as solar irradiation are investigated to determine the possible performance and 

success of the solar energy system. To decide which technique that would be the most suitable, the 

performance for each different type of solar system is compared. The most important parameters 

taken into consideration are the initial cost, coefficient of efficiency, estimated life-span, toughness, 

how service-friendly it is and the performance (kWh/m2·year). The system shown to be best suited 

for the conditions on Utö is the plane solar collector system with a coefficient of efficiency of 70-80 

% at low over-temperatures, performance ranging from 350 to 700 kWh/m2·year, a high toughness 

compared to the other systems and a high possible utilization all year round. 

Technical calculations are made for the plane solar collector system and the solar collector area 

required to completely cover the hot water usage during the summer season (May-August) is 178 m2 

with an energy usage of 98 300 kWh and considering an entire year the area and energy usage is 158 

m2 and 139 650 kWh. 

From existing information about the water heaters and assumed hot water usage, three investment 

alternatives in different price ranges are obtained from Attemptare AB. Through an investment 

analysis it shows that the largest system, at 83 m2 and an investment cost of 453 500 kr, is the most 

profitable and can generate savings at an amount of 34 080 kr/year after the investment has been 

payed off which is after 13 years, calculated with an increase in electricity price of 0,10 kr/kWh·year. 

This saving is 24 % out of the possible saving regarding the hot water heating. Furthermore this 

investment would promote the sustainable development by reducing the carbon dioxide footprint 

with 687 kg/year. This means that both savings regarding the Utö Gästamn’s economy and the 

environment are made wich caters for the wishes of everyone involved in the cooperation. 
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Sammanfattning 

Gästhamnen på Utö använder i nuläget direktverkande el för att värma upp allt sitt tappvarmvatten. 

På grund av att besökarantalet är mycket högt, speciellt under sommarmånaderna, så blir 

tappvarmvattenanvändningen mycket hög och således elräkningarna mycket höga. År 2011 uppgick 

elräkningarna för gästhamnen till totalt 257 500 kr varav uppvärmingen av varmvattnet utgör ca 

142 000 kr, alltså ungefär 55 % av den totala elkostnaden. 

Rapporten är resultatet av ett samarbete med Skärgårdsstiftelsen, projektet Green Islands och Utö 

Gästhamn där det gemensamma målet är att dimensionera ett solenergisystem för att främja den 

hållbara utvecklingen.  

Inledningsvis undersöks de alternativa teknikerna för solenergisystemet, det vill säga plana inglasade 

solfångare, vakuumrörsolfångare, poolsolfångare och solceller. Även de geografiska 

förutsättningarna så som solinstrålning undersöks för att avgöra hur detta förhåller sig till 

användningen av ett solenergisystem, för att sedan bestämma vilken teknik som lämpar sig bäst 

jämförs prestandan för de olika solfångarsystemen. De viktigaste parametrarna som utreds är 

initialkostnad, verkningsgrad, livslängd, stryktålighet, servicevänlighet och prestanda (kWh/m2·år). 

Systemet som visar sig vara bäst lämpat för Utö är de plana inglasade solfångarsystemet med en 

verkningsgrad på 70-80 % för låga övertemperaturer, en prestanda i intervallet 350-700 kWh/m2·år 

samt en stor fördel vad gäller stryktåligheten och möjlig användningsgrad under året. 

Tekniska beräkningar utförs på det plana inglasade solfångarsystemet och den behövda 

solfångararean för att täcka varmvattenuppvärmningen sett över sommarsäsongen, maj till augusti, 

uppgår till 178 m2 med en användning på 98 300 kWh men baserat på ett år uppgår denna till 158 m2 

med användningen 139 650 kWh.  

Utifrån befintlig information kring varmvattenberedare och antagen varmvattenanvändning erhålls 

sedan tre investeringsförslag i olika prisstorlekar från Attemptare AB. Genom en investeringsanalys 

visar det sig att det största systemet på 83 m² och en investeringskostnad på 453 500 kr är mest 

lönsamt och kan erhålla en besparing på 34 080 kr/år efter avbetalningstiden 13 år, räknat på en årlig 

elprisökning på 10 öre/kWh. Denna besparing är 24 % av den, sett till varmvattenförbrukningen, 

möjliga besparingen. Vidare skulle denna investering främja den hållbara utvecklingen med en 

koldioxidbesparing på 687 kg/år. Detta innebär att både en besparing vad gäller ekonomi samt miljö 

görs vilket tillgogoser alla involverade aktörers önskemål. 
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Nomenklatur 

Benämning Tecken Enhet 

Area An [m2] 

Densitet ρ [kg/m3] 

Effekt P [W] 

Effekt per yta W [W/m2] 

Energi E [J] 

Längd Ln [m] 

Massa m [kg] 

Massflöde 
 

[kg/s] 

Spänning U [V] 

Specifik värmekapacitet Cp [kJ/kg·°C] 

Ström I [A] 

Temperatur Tn [°C] 

Tid τ [s] 

Tryck p [Pa] 

Täckglasets solavskärmning η0 
 Verkningsgrad H 
 Förlustkoefficient kn [W/m2·°C] 

Instrålning S [Wh/m2] 

Volym V [m3] 
Vinkel ϕ [°] 

Volymflöde Q [m3/s] 

Inbetalningsöverskott a [kr] 

Grundinvestering G [kr] 

Nuvärde NV [kr] 

Återbetalningstid Å [år] 
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1 Introduktion 

Dagens samhälle är i ständig rörelse och behovet av energi är stort och ett krav för att utvecklingen 

ska gå framåt. Men det stora behovet av el och värme har inverkan på en mängd faktorer som bör 

beaktas för att utforma ett hållbart samhälle. Samtidigt är människan en väldigt bekväm varelse och 

ett uthålligt samhälle handlar inte bara om att bevara naturen utan utmaningen är att kombinera 

utvecklingen och upplevelsen så att samhället gynnar båda delarna.  

Energikällorna idag är många, vissa bättre än andra, men nästan alla energikällor har både fördelar 

och nackdelar. Vissa är mer opålitliga än andra då de är beroende av t.ex. väder och vind. Ibland kan 

den bästa lösningen vara att kombinera olika energikällor för att optimera utvinningen av energi. 

För att få en överblick över vilka energikällor som existerar kan de delas in i olika delar, flödande 

energikällor som innefattar sol, vind och vatten. Växande energikällor som är biobränslen som skog, 

åkergrödor och alger och till sist fossila energikällor som kol, olja och fossilgas. Här är de två 

förstnämnda energikällorna, d.v.s. de flödande samt de växande källorna förnybara. Sedan finns det 

alternativ till dessa energikällor vilka innefattas av bland annat de klimatneutrala energikällorna. Att 

de är klimatneutrala innebär att koldioxidutsläpp som bildas vid t.ex. produktion kompenseras av ett 

motsvarande upptag i ett annat system (Dahlin, 2012).  

Den stora utmaningen är att i slutändan arbeta mot ett hållbart samhälle och ett hållbart 

energisystem, men vad innebär detta egentligen? Ett sätt att se det är att producera el så att det i 

fortsättningen kan användas i framtiden vad gäller ekologiska, ekonomiska samt sociala faktorer. 

Observera att dessa faktorer inte förutsätter att systemet är förnybart (Dahlin, 2012). 

En möjlig energikälla till detta är solen som oavsett hur mycket av dess strålar som tas upp kommer 

att fortsätta skina oberoende av detta. Att utnyttja solen till att bilda värme är något som är känt 

sedan länge, men att utveckla ett system som är effektivt nog att tillämpas i dagens samhälle är inte 

lika lätt. Redan på 1950-talet kom de första solcellerna, vilka hade till uppgift att försörja sattelliterna 

med el. Detta utvecklades vidare och platser dit det inte fanns direktverkande el, som fyrar, blev 

också utrustade med solceller. Dock var detta kostsamt vilket det fortfarande är idag, men 

utvecklingen går framåt och intresset är stort vilket gör att priserna förväntas gå ner framöver 

(Svensk solenergi b, 2012). 
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1.1 Bakgrund  

I uppdrag från Skärgårdsstiftelsen har gästhamnen på Utö ombetts att undersökas med avseende på 

energitillförseln för uppvärmning av det gemensamma tappvarmvattensystmet vilket innefattar 

dusch och kranvattnet. Idag har gästhamnen fyra stycken 500 liters varmvattenberedare, varav tre 

fungerar och den fjärde används som blandare samt en stor varmvattenberedare på 1500 liter. De 

fyra mindre beredarna är placerade inomhus medan den större är placerad utomhus och används i 

nuläget endast under de mer intensiva dagarna under sommaren. Alla dessa beredare drivs idag med 

direktverkande el vilket inte alltid betraktas som miljövänligt och frågan är då om det är möjligt att 

värma upp allt tappvarmvatten med hjälp av ett solenergisystem? Ett solenergisystem kan vara ett 

solvärmesystem så som plana inglasade solfångare, men då det även finns tillgång till alternativa 

tekniker kommer även dessa undersökas på en grundlig nivå för eventuell uteslutning.  

Förutsättningarna för ett solenergisystem är väldigt goda och hamnboden Utö gästhamn 

tillhandahåller ett stort betongtegeltak i söderriktning. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är således att utifrån befintlig information om system samt konstader för 

olika typer av solenergisystem ta fram ett system som lämpar sig för de förutsättningar som Utö 

gästhamn samt Hamnboden tillhandahåller. Detta system ska bidra till ett renare klimat och ge Utö 

en grönare stämpel samtidigt som stora besparingar kan göras för verksamheten. 

1.3 Projektmål 

För att skapa en lösningsneutral målformulering har SMART-modellen använts. Denna modell utgår 

från att projektmålen ska vara specifika, mätbara, accepterade, realistiskt samt tidsbegränsade 

(Harvey, 2010). Det huvudsakliga målet med detta projekt är således att undersöka vilken form av 

solvärmesystem som är bäst lämpad för de givna förhållandena. För att utveckla och specificera 

detta lyder målformuleringen enligt nedan: 

 Minska Hamnbodens elkostnader.  

 Ta reda på hur stort solsystem som krävs för att täcka det energibehov som fordras för 

uppvärmning av allt vatten i gästhamnsbyggnaden. 

 Ta reda på hur stora besparingar som kan göras med det nya systemet. 

 Producera ett ekonomiskt underlag som visar om investeringen är lönsam eller ej. 

 Främja den hållbara utvecklingen. 
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2 Litteraturstudie 

2.1 Energifrågan i allmänhet 

Att uppnå ett hållbart samhälle och en hållbar utveckling är en global fråga som är ständigt 

återkommande. De flesta vanligt förekommande energikällorna som används idag har en eller flera 

negativa effekter vad gäller naturpåverkan. Några exempel på detta är utsläpp vid produktion och 

transport av fossila bränslen, försurning och giftiga ämnen som uppkommer vid förbränning samt 

utsläpp av radioaktiva ämnen vid gruvororna från kärnkraften. Ändå så utgör de fossila bränslena 

och kärnkraft två av de största energikällorna i dagens samhälle, som även kan ses i Tabell 1 

(Energimyndigheten, 2011). 

Att dessa används i stor utsträckning är för att befolkningen har ett grundbehov vad gäller 

levnadsstandard som behöver tillfredsställda, men är det ändå möjligt att begränsa 

energianvändningen eller behöver de förnybara energikällorna utvecklas så att en övergång kan ske 

från de icke förnybara källorna? Det bästa vore att kombinera dessa två alternativ, d.v.s.ge mer fokus 

åt de förnybara energikällorna, så som vindkraft och solel, men också försöka minska energibehovet.  

Tabell 1: Sveriges bruttotillförsel av energi, uttryckt i TWh, uppdelat på de olika energibärarna (Statistiska 
centralbyrån, 2012). 

 

Vad gäller Sveriges prisutveckling har denna gått upp de senaste 5 åren och verkar inte vara på 

nedgång. I Figur 1 ses prisutvecklingen för det fasta elpriset, öre/kWh, exklusive skatter samt hur 

elnätsavgiften varierat.  
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Figur 1: Graf över prisutvecklingen i öre/kWh för elpriset samt nätavgiften år 2002-2011, exklusive skatter. 
(Energimyndigheten, 2012). 

Från och med 1 november 2011 blev även Sverige indelat i fyra olika prisområden, se Figur 2, som 

också påverkar det enskilda elpriset. 

 

Figur 2: Sveriges olika elområden samt de stora energikällorna (Svensk energi a, 2012). 
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För norra Sverige d.v.s. zonerna SE1 och SE2 är det ett överskott på el och där av är nätavgiften 

också oftast lägre vilket medför en lägre elkostnad (Svensk energi, 2012). Utöver nätavgiften 

tillkommer även olika skatter som t.ex. energiskatter och miljöskatter och en ungefärlig uppdelning 

av hur det slutliga elpriset är uppbyggt kan ses i Figur 3. Utöver detta finns även möjlighet till att 

välja grön el. 

 

Figur 3: Procentuell uppdelning av energipriset (Vattenfall c, 2012). 

Grön el är ett annat namn för miljömärkt el vilket är ett enkelt och billigt sätt att bidra till den 

hållbara utvecklingen och värna om miljön. Denna miljömärkta el är främst baserad på sol, vind och 

vattenkraft, men också biobränslen. Dock har dessa energikällor vissa krav de måste uppfylla för att 

få klassas som miljömärkta. T.ex. har vattenkraften stor negativ påverkan på vattendragen uppe i 

norra Sverige och idag byggs inte längre några nya vattenkraftverk. I och med att elmarknaden 

avreglerades år 1996, d.v.s. då det blev tillåtet att välja fritt från vilket elnäthandelsföretag 

konsumenten ville köpa sin el ifrån, kan bara el från vattenkraftverk byggda före 1996 bidra med 

grön el. Vad gäller biobränslen räknas värmeverk som eldas med skogsflis och spill från 

skogsavverkning som miljömärkt, dock ställs vissa krav, bränslet får t.ex. inte tas från skyddade 

skogar och förbränningen ska ske skonsamt. För vindkraft finns även där vissa regleringar då dessa 

kan ha negativa effekter på närmiljön. Där av är vindkraftverk som är byggda i t.ex. 

naturskyddsområden eller har stor påverkan på fågellivet inte miljömärkta (Naturskyddsföreningen 

a, 2012). 

Det finns många föreningar som arbetar aktivt för att tillsammans arbeta mot ett hållbart samhälle. 

En sådan förening är naturskyddsföreningen som bland annat har som mål att avveckla kärnkraften 

och då fossila bränslen skapar stora miljöproblem vill de minska koldioxidutsläppen samt stoppa 

utbyggnaden av vattenkraft (Naturskyddsföreningen b, 2012). 

Trots behovet av att vidareutveckla de förnybara energikällorna går dock endast ca 2 % av världens 

energiinvesteringar till de förnybara energikällorna och många av de institutioner som ska stödja 

utvecklingsarbeten inom energi vänder sig till den fossila energibranschen (Naturskyddsföreningen 

b, 2012).  

För att få en översikt över hur elenergiförbrukning/år för Sveriges enskilda konsumenter ser ut idag 

har detta visats i Tabell 2. 
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Tabell 2: Tabell över årsförbrukningen år 2010 av olika typkunder (Energimyndigheten, 2012). 

Typkund Årsförbrukning 

Lägenhet 2 000 kWh 

Villa utan elvärme 5 000 kWh 

Villa med elvärme 20 000 kWh 

Jord- och skogsbruk 30 000 kWh 

Näringsverksamhet 100 MWh 

Småindustri 350 MWh 

 

En undersökning som gjorts av Sweco visar att världen skulle kunna halvera sin elförbrukning till 

2030 utan att levnadsstandard påverkas negativt och i kombination med en högre satsning på de 

förnybara energikällorna skulle en stor förändring kunna ske (Naturskyddsföreningen b, 2012). 

Detta i kombination med miljömärkt el så är målet att nå en hållbar utveckling inte långt borta.  

En viktig aspekt i miljöfrågan är mängden koldioxidutsläpp som elanvändningen motsvarar. Dock är 

detta relativt svårt att uppskatta så Sverige är tätt omgiven av andra länder som också bidrar till 

koldioxidutsläpp till Sverige. Därav bör de tre olika perspektiven belysas för att få en någorlunda bra 

uppfattning av koldioxidutsläppen kring Sverige. Det perspektiv där utsläppen betraktas som störst 

är ur det nordiska perspektivet. Där uppskattas 1 kWh förbrukad el motsvara ca 100 gram utsläppt 

koldioxid. Sedan kommer det svenska perspektivet där elproduktionen till största del består av 

främst kärnkraft och vattenkraft vilket ger ett utsläpp på ca 20 gram/kWh. Dock kan denna siffra 

stiga upp mot 40 gram/kWh om det är ett torrår och vattenkraftverken inte kan köras för fullt. Sist 

men inte minst kommer den certifierade elen där konsumenten kan hävda att bidragen till 

koldioxidutsläpp är noll (Svensk energi b, 2012). 

Vissa åtgärder har redan gjorts för att främja ett hållbart samhälle. År 2003 infördes bland annat 

elcertifikatet vilket har till uppgift att öka produktionen från de förnybara energikällorna som sol, 

vind och vatten. Det kan alltså ses som ett marknadsbaserat stödsystem som har till uppgift att på ett 

kostnadseffektivt sätt öka produktionen av dessa förnybara källor (Energimyndigheten, 2012). Mer 

specifikt måste företag ha en viss del av försäljningen inom ramen för detta certifikat, för att få sälja 

sin el. År 2010 låg andelen elcertifikat varje elförsäljare var tvungen att tillhandahålla på 17,9 % och 

beräknas öka till drygt 20 % år 2020, vilket innebär ett bidrag med ca 25 TWh förnybar el (Vattenfall 

AB b, 2012). 

För att minska miljöutsläppen beslutade EU år 2005 att införa ett handelssystem för framförallt 

koldioxidutsläpp, men också andra växthusgaser. Företagen blev tilldelade ett antal utsläppsrätter 

som de kunde använda vid produktion eller sälja vidare. Med hjälp av detta har och kommer 

utsläppen inom industriländerna att minska med målet att 2012 endast vara 5 % av de utsläpp som 

existerade år 1990 och år 2020 är målet för Sveriges och dess verksamheter som ligger utanför 

systemet för handel att minska med 40 % (Vattenfall AB b, 2012). 
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2.2 Solenergi 

Den största och enda hållbara energikällan är idag solen. Från solen kan solel och solvärme utvinnas, 

men utan solen skulle det inte heller vara möjligt att utvinna vindkraft, vattenkraft och biobränslen. 

Solen är kärnan till hela jordens klimatsystem och utan den skulle mänskligheten inte vara vid liv.  

Varje år avger solen strålningsenergi motsvarande 3,5 · 1018 TWh varav 7,5 · 108 TWh når jordens 

yta. Detta är cirka 10 000 gånger mer än jordens befolkning omsätter i form av fossila bränslen. I 

Sverige är instrålningsmängden på marken ungefär 1 MWh/m2·år eller ca 900 fullasttstimmar/år 

(Andersson, 2003). 

Solenergiteknikens lokala framtidsförutsättningar beror till stor del på den aktuella regionens 

politiska förutsättningar. Nyligen lanserades världens första elavtal med solel där den svenska 

befolkningen är först ut med att kunna ta del av detta. Lanseringen är möjlig tack vare att Telge 

Energi bildat sig ett unikt avtal med de svenska solkraftsproducenterna. Dock krävs fortfarande stort 

politiskt stöd för att driva igenom detta så att det blir en växande och självreglerande marknad 

(Albinsson, 2011). 

Förutsättningarna för solenergimarknaden är relativt goda i Sverige. För att producera solel och 

solvärme krävs stora ytor och Sverige tillhandahåller upp mot 100 km2 södervända potentiella 

solanläggningstak som tillsammans skulle ge 30 TWh årligen vilket motsvarar ca 5 

kärnkraftsreaktorer (Albinsson, 2011). 

Det finns två huvudsakliga sätt att ta tillvara på solinstrålningen: med solfångare eller solceller. 

Solfångarna producerar värme medan solceller producerar el. Mer om detta kan läsas under 2.3 

Solfångare samt 2.5 Solceller.  
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2.3 Solfångare 

Solfångare fungerar genom att solenergin omvandlas direkt till värme som sedan lagras eller 

transporteras vidare via ett lämpligt medium. Det finns huvudsakligen tre olika typer av solfångare: 

plana inglasade, vakuumrör och pool-solfångare (Cirotech a, 2009).  

De plana inglasade, enligt Figur 4, har en relativt låg kostnad, är driftsäkra och lätta att installera. För 

märkdata se Tabell 6. 

 

Figur 4: Illustration av en plan inglasad solfångare (Egen bild, inspirerad av Svesols plana solfångare Favorit, 2012). 

Solfångaren består av en aluminiumstomme, en inglasad absorbatorplatta med en rörslinga på 

baksidan samt isolering. Se Figur 5. 

 

Figur 5: Genomskärning av plan solfångare. Bilden visar stomme, isolering, rörslinga, absorbatorplåt och glasskiva 
(Egen bild, inspirerad av Svesols plana solfångare Favorit, 2012). 
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Den lågemitterande absorbatorplattan och rörslingan är inglasade för att minimera 

konvektionsförluster till omgivningen. Rörslingan är fylld med ett värmetransporterande medium 

som genom värmeväxling kan lagra värmet eller tillföra det till systemet (Cirotech a, 2009).  

Vakuumrören, se Figur 6, har hög verkningsgrad men också hög kostnad, på grund av den 

komplicerade tillverkningen. För märkdata se Tabell 6. 

 

Figur 6: Vakuumrörsolfångare med 18 vakuumrör (Egen bild, inspirerad av Svesols vakuumrörsolfångare Optima 
III, 2012). 

Vakuumrören består av två koaxiella rör mellan vilka det råder vakuum där det inre röret är 

absorbatorn. Det finns två metoder för att utvinna energi från den uppvärmda luften i 

absorbatorröret; med ett u-rör eller med en pistong kopplad till en värmeväxlare. U-rörsmetoden går 

ut på att ett u-format kopparrör förs ner i absorbatorröret, se Figur 7.  
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Figur 7: Genomskärning av ett vakuumrör. Bilden visar stomme, glasrör, absorbatorrör, ändskydd och u-rör (Egen 
bild, inspirerad av Svesols vakuumrörsolfångare Optima III, 2012). 

I kopparröret cirkulerar ett medium som transporterar värmet från vakuumröret ut till en 

ackumulator eller till direktanvändning. Den andra metoden går ut på att en vätskefylld pistong förs 

ner i absorbatorröret. Pistongen och således vätskan hettas upp av instrålningen vilket leder till att 

vätskan förångas. Ångan stiger upp till en värmeväxlare där kondensation sker och värmet utnyttjas 

sedan på samma sätt som för u-rörstekniken. Kondensatet rinner sedan ner i pistongen och 

uppvärmningen återupptas. Denna metod kräver dock att rören har en lutning för att processen ska 

fungera bra (Andersson m.fl., 2003). 

Till de plana solfångarna och till vakuumrören används samma kringutrustning som består av 

nedanstående komponenter, punkt 1-9: (se Figur 26 i Bilaga 1: Exempel på ett solfångarsystem med 

ingående komponenter, för schematisk illustrering av exempelsystemet och de ingående 

komponenterna) 

1. Ackumulatortank: 

Ackumulatortanken är en behållare i vilken solenergin lagras, oftast i form av varmt vatten. I den 

undre halvan av tanken finns en så kallad solslinga. Genom denna flödar det värmetransporterande 

mediet, värmeledningsvätskan, som är upphettat av solstrålningen. Mediet överför en stor del av sin 

värmeenergi till vattnet i ackumulatortanken och leds sedan vidare tillbaka till solfångarna för att 

hettas upp på nytt. Eftersom varmt vatten har lägre densitet än kallt så stiger det till toppen av 

tanken medan det kalla sjunker till botten. Detta fenomen kallas för skiktning, se Figur 8, och är 

essentiellt för att uppnå en hög verkningsgrad.  

Ju större temperaturskillnad det är på värmeledningsvätskan och vattnet runt solslingorna desto 

större blir värmeövergångseffekten och därför också verkningsgraden. Värmeledningsvätskan kan 

uppnå temperaturer på över 200 °C. Detta sker huvudsakligen vid stagnation, det vill säga vid full 

sollast samt då det inte sker cirkulation av vätskan (Svesol a, 2012). Vid drift en solig sommardag är 
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det vanligare att vätskan håller en temperatur på runt 80 - 100 °C efter solfångaren. 

Tappvarmvattnet tas ut från ackumulatortankens topp, där temperaturen är som högst. Vanligt är 

det att temperaturen är runt 60 °C (Lorenz, 2012). För att sedan få en behaglig vattentemperatur, 

ungefär 35 °C, blandas varmvattnet med kallvatten innan det kommer ut ur duschar och kranar. Om 

solenergin används till att värma upp bostaden eller fastigheten tappas denna huvudsakligen från 

tankens mitt och pumpas ut i radiatorsystemet. 

 

 

Figur 8: Skiktad ackumulatortank med solslinga, tappvarmvattenslinga samt uttag för fastighetsvärme (Egen bild, 
inspirerad av Svesol, 2012). 

2. Cirkulationspump: 

Pumpen har som syfte att cirkulera vätskan i systemet. Valet av pumptyp och storlek på pumpen 

beror på hur stort flöde ledningarna behöver och hur stort motstånd systemet gör. Alltså hur stort 

tryck som pumpen behöver generera för att vätskan ska cirkulera i systemet. Detta motstånd kan 

utgöras av bland annat höjdskillnader, ventiler, försmalningar i rören, rörkrökar samt friktionen 

mellan den strömmande vätskan och rörets yta. 

Cirkulationspumpar brukar indelas i två typer; tryckreglerade med automatisk varvtalsstyrning samt 

de med fast varvtal eller flera, manuellt inställbara, fasta lägen för varvtalet. Cirkulationspumpar med 

automatisk varvtalsstyrning är ofta mer energieffektiva än de manuellt inställbara motsvarigheterna. 

De styrda pumparna kan beräkna vilket varvtal som pumpmotorn behöver ha för att leverera det 

tryck och flöde som behövs vid varje given tidpunkt (Flygt, 2012). 

3. Flödesmätare: 

Visar hur stort volymflöde som går genom en ledning. I fallet med ett solvärmesystem visar 

flödesmätaren hur mycket värmeledningsvätska som går igenom ackumulatortanken samt hur 

mycket vatten som tappas ur. 

4. Expansionskärl:  
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Har som uppgift att agera buffert för eventuell expansion av vätskan i systemet, vilken orsakas av 

temperaturhöjningar. Expansionskärl finns i två olika utföranden; öppna respektive slutna system, 

där de öppna står i kontakt med atmosfären utanför och de stängda inte gör det. Till slutna system 

monteras säkerhetsventiler som öppnas om trycket i systemet blir för högt, vilket minskar risken för 

haveri. Slutna expansionskärl kan monteras på vilken höjd som helst eftersom det i kärlet är ett 

övertryck från början som gör att det finns ett tryck i systemet hela tiden. Utan tryck kan inte 

vätskan cirkulera. Öppna kärl måste monteras högre än den högsta vätskenivån i systemet för att 

uppnå samma effekt som det slutna kärlet. Som tumregel bör expansionskärlet vara minst 5% av 

totala systemets vätskevolym (Wikipedia c, 2012). 

5. Reglercentral:  

Är systemets hjärna och får information från givare i olika delar av systemet och skickar ut 

kommandon till olika ställdon. Några exempel på vad en reglercentral kan ha för funktioner är 

varvtalsstyrning av cirkulationspumpen, temperatur- och tryckövervakning, energimätning, 

frysskydd, timer och loggning. Oftast är reglercentralen utrustad med display som kan visa 

realtidsinformation såsom strålningsmängd, energiflöde och temperaturer. Detta gör användandet av 

systemet enklare för ägaren (Svesol b, 2012). 

6. Värmeväxlare:  

Behövs om systemet ansluts till en ackumulatortank utan solslinga eller en varmvattenberedare. 

Värmeväxlaren ser till att värmeledningsvätskans värmeenergi leds in i ackumulatortanken utan att 

vätskan i sig gör det. Huvudsakligen är värmeväxlaren av platt-värmeväxlartyp (Solgruppen a, 2012). 

7. Rörledningar: 

Rör i mjukglödgad koppar eller så kallade flexrör, böjbara korrugerade rör, är vanligt 

förekommande. För att värmeenergin ska bevaras i systemet samt för att minska 

sönderfrysningsrisken så behöver rörledningarna isoleras. Detta görs med högtemperaturisolering 

eftersom värmeledningsvätskan kan ha hög temperatur, i synnerhet direkt efter solfångarna, där det 

då finns det en risk att annan isolering smälter (Solgruppen b, 2012). 

8. Värmeledningsvätska: 

Cirkulerar i hela systemet och transporterar värmeenergin från solfångarna till ackumulatortanken 

och sedan tillbaks till solfångarna. Vätskan måste klara av både höga och låga temperaturer samt att 

förångas och kondenseras utan att brytas ner. Den vanligaste typen av värmeledningsvätska består av 

avjoniserat vatten, glykol och så kallade inhibitatorer. Glykolen har som uppgift att ändra kok- och 

fryspunkten för vattnet så vätskan håller sig stabil, det vill säga håller sig i samma fas, i ett större 

temperaturintervall. Vid en koncentration på 50 % glykol blir fryspunkten ungefär -50 °C. och 

kokpunkten ungefär 150 °C. Inhibitatorerna har syftet att förhindra korrosion hos de metaller som 

vätskan kommer i kontakt med, vilket höjer livslängden hos (Tyfo, 2012). 

9. Kompletterande värmekälla: 

Ved-/pellets-/oljepanna, värmepump, och elpatron kan användas när solenergin inte räcker till för 

att värma upp vattnet. Detta på grund av högt energibehov och/eller dålig solmängd. De olika 
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pannorna och värmepumparna tillför värme genom rörledningar från pannan eller pumpen till 

tanken medan elpatronen tillför värme genom att elektricitet leds genom en resistiv slinga som 

befinner sig inuti tanken. Optimalt är att leda in den externa värmen högre upp i tanken för att inte 

värma upp bottenskiktet och på så sätt minska solenergisystemets verkningsgrad. Detta för att i 

största möjliga mån utnyttja solens ”gratisenergi”. 

Det tredje solfångarsystemet kallas för pool-solfångare vilket är ett slangsystem som värms upp av 

solen. Slangarna är vattenfyllda och läggs i slingor, oftast på ett tak i anslutning till det som är tänkt 

att värmas upp, exempelvis en pool. Den kringutrustning som behövs är i princip enbart ett 

pumpsystem och filter. Se Figur 9 för schematisk illustration av ett pool-solfångarsystem. 

  

 

Figur 9: Schematisk översikt av ett pool-solfångarsystem (Texsun, 2012). 

Systemet är billigt och väldigt enkelt att installera men producerar lågtempererat vatten på grund av  

låg verkningsgrad och klarar av att värma upp poolvattnet endast ett tiotal grader (ExoHeat, 2012). 

2.4 SP Certifiering för solfångare 

SP står för Science Partner och är ett företag som jobbar för att säkra en mängd olika produkter och 

kontrollera att de uppfyller de funktionskrav som ställs för att de ska gå att använda. SP som 

varumärke syftar till att på ett opartiskt och kompetensbaserat vis ge förtroende och försäkra sina 

kunder att deras produkter uppfyller sina krav. SP har varit verksamma inom solfångarbranschen 

sedan 1990 och sedan 2001 har en gemensam EU-standard hållits (SP a, 2012) 

Vad gäller solfångarsystem görs först en inledande provning där följande moment ingår: 

1. Granskning av dokument:  

I detta steg granskas produkten som ska testat. De dokument som tas i beaktande är 

ritningsunderlag, materialspecifikationer, installationsanvisningar samt drift- och 

skötselinstruktioner. 

2. Stagnationsprov: 

http://www.sp.se/sv/index/services/solar/p-marked_solar/P-mark/Sidor/default.aspx#2
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Ett stagnationsprov går till så att solfångaren ställs i stagnation, d.v.s. den levererar ingen värme i en 

timme med en instrålningsmängd på minst 1000 W/m2. Omgivningstemperaturen ska ligga på 20-30 

°C och vindhastigheten ska vara under 1 m/s. Syftet är att mäta den högsta temperaturen som 

uppnås i solfångaren, d.v.s. stagnationstemperaturen. När denna har nåtts görs även två invändiga 

chockprov där solfångaren duschas med kallt vatten på 10-15 °C. Detta görs för att säkerhetsställa 

att det inte uppstår någon sprickbildning, deformation, vatteninträngning eller vakuumförlust. 

Solfångaren ska utöver detta också klara av en så kalla prov-tryckning där den ska klara av ett tryck 

som är 1,5 gånger det högsta arbetstrycket solfångaren har.  

3. Täthet mot regn (endast glasade solfångare): 

I detta moment genomgår solfångaren ett så kallat regnprov som den ska klara utan någon 

bestående kondens eller något läckage. Provet pågar i tre timmar samtidigt som solfångaren är i drift 

och lutningen på solfångaren är 30°. För solfångare avsedda för friliggande montage görs även 

provet på baksidan. 

4. Vind- och snölastprov (med fästen): 

För att försäkra att solfångaren och dess fästen klarar av vindförhållanden görs ett 

vindlasttålighetsprov som utförs genom att ett tryck på 1000 Pa negativ samt 1000 Pa positiv 

belastning läggs på solfångaren. För att sedan se om fästena och solfångaren också klarar av 

snölasten läggs ytterligare tryck på. Totalt 2000 Pa för takplacerade solfångare och 1200 Pa för stora 

markplacerade.  

5. Bestämning av termiska prestanda:  

I detta steg mäts solfångarens prestanda och parametrarna som undersöks är bland annat den 

förlustfria verkningsgraden samt förlustkoefficienter. Utöver detta kan även parametrar som vind 

och olika vinkelberoenden mätas, men dessa kan endast göras under sommaren. 

6. Uppmätning av tryckfall:  

Tryckfallet mäts här upp i fem olika punkter och bestäms oftast med vatten som vätskepelare. 

7. Materialprovning: 

Materialet utsätts för ett accelererande åldringstest i ett klimatskåp. För att klara detta test ska 

materialet och dess egenskaper inte påverkas nämnvärt av denna åldring.  

(SP a, 2012) 

För att en produkt sedan ska bli P-märkt behöver den även uppfylla och gå igenom dessa test: 

8. Exponeringstest:  

Även detta test avser att fungera som ett accelererande åldringstest, men här med fokus på 

solfångaren som en komplett produkt, d.v.s. inklusive monteringsanordning m.m. Detta test pågår i 

30 dagar och ska innefatta en instrålning som är större än 14 MJ/m2·dag samt totalt 30 timmar då 

effekten är mer än 850 W/m2. 

http://www.sp.se/sv/index/services/solar/p-marked_solar/P-mark/Sidor/default.aspx#3
http://www.sp.se/sv/index/services/solar/p-marked_solar/P-mark/Sidor/default.aspx#4
http://www.sp.se/sv/index/services/solar/p-marked_solar/P-mark/Sidor/default.aspx#5
http://www.sp.se/sv/index/services/solar/p-marked_solar/P-mark/Sidor/default.aspx#6
http://www.sp.se/sv/index/services/solar/p-marked_solar/P-mark/Sidor/default.aspx#7
http://www.sp.se/sv/index/services/solar/p-marked_solar/P-mark/Sidor/default.aspx#8
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9. Avslutande isär-plockning och inspektion. 

 

10. Rapportering och upprättande av egenskapsredovisning inför P-märkning. 

 

11. Upprättande av kontrollavtal och märkningstillstånd (SP Certifiering). 

 

12. Inledande tillverkningskontroll med bedömning av egenkontroll.  

(SP a, 2012) 

Utöver P-märkningen finns de Solar Keymark vilket liknar P-märkningen. Dock står denna för den 

europeiska standardiseringsorganisationen CEN märkning medan P-märkningen är mer specifik för 

SPs märkning. Båda uppfyller fortfarande de europeiska reglerna, men har vissa delar som ändå 

skiljer dem åt (SP b, 2012). 

2.5 Solceller 

Solceller producerar el genom att solens energibärande partiklar, fotoner, reagerar med elektronerna 

i solcellens halvledarmaterial och på så sätt skapar en elektrisk ström. En enskild cell ger upphov till 

en väldigt liten spänning och därför seriekopplas en större mängd celler och bildar på så sätt en 

solpanel. För att kunna jämföra solplaneler används oftast begreppet watt toppeffekt. Detta är den 

maximala effekt som solpanelen kan avge då den bestrålas med 1000 W per kvadratmeter och då 

dess temperatur är 25 °C. Priset för solpanel (av genomsnittlig storlek) år 2001 var ca 30 kr/W 

toppeffekt och priset ligger på ungefär samma nivå i början av år 2012 (Solarlab, 2012), (Andersson 

m.fl., 2003).  

För att solceller skall kunna vara ett användbart alternativ behövs någon form av ackumulator så att 

den lagrade energin kan utnyttjas när behov finns. I vanliga fall är ackumulatorn ett 

uppladdningsbart batteri. Till detta behövs en laddningsregulator som huvudsakligen ser till att 

batteriet inte överladdas. För att kunna skicka ut eventuell överbliven ström på elnätet behövs en 

växelriktare. Solpaneler har i genomsnitt en verkningsgrad på ca 15 % och denna försämras av 

nedsmutsning och nedisning, skuggning, förhöjd temperatur i solcellen samt låg verkningsgrad i 

växelriktaren (Solar Server, 2011).  

Solceller är generellt sett lönsamma på platser som saknar utbyggt elnät och beroende på finansiering 

och på systemtyp, så brukar kostnaden ligga i intervallet 3-10 kr/kWh. Detta jämfört med ett 

normalt elpris för privatpersoner som ligger strax under 1 kr/kWh (Elprisguiden, 2012). 
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2.6 Projekt Green Islands 

Detta projekt är en del av det stora projektet vid namn Green Islands som är ett samarbetsprojekt 

mellan Sverige, Finland och Estland. Green Islands är ett projekt som huvudsakligen går ut på att ett 

antal utvalda öar i Östersjön ska undersökas, analyseras samt inventeras med fokus på miljö. Detta 

är för att finna förslag till förbättringar inom de energi-, avlopps- och sophanteringsfrågor som är 

aktuella och ständigt under debatt i dagens samhälle. Utöver den forskning och de undersökningar 

som görs drivs projektet även av åtagandet att informera och utbilda allmänheten och framförallt de 

berörda öborna i dessa frågor och en rad mindre seminaren och informationsträffar ges under 

projektets gång. (Projekt Green Islands, 2012) 

Projektet startades i november år 2010 och beräknas hålla på till december 2013 och finansieras 

främst från EU samt Central Baltic INTERREG IV. Budgeten ligger på cirka 1,5 miljoner euro som 

är tänkt främst i forskningssyfte. Om det sedan skulle bli aktuellt med några verkliga åtgärder finns 

det möjlighet att söka ytterligare nationella bidrag. Det är ett tiotal öar som medverkar och dessa är i 

Utö, Ornö, Ingmarsö, Askö, Tynningö och Ramsö i Sverige och i Finland är det Vänö, Skåldö och 

Iniö och i Estland är det ön Muhu. (Projekt Green Islands, 2012) 

Målet med projektet är att slutligen samla alla uppmätt data från inventeringar och analyser som ska 

kunna läsas lätt av allmänheten. Projektet styrs huvudsakligen från Stockholms län där 

Skärgårdsstiftelsen står ansvariga för att projektet drivs framåt samt att rapportering sker 

regelbundet. Då Skärgårdsstiftelsen har ett stort intresse av vilka resultat som detta enskilda projekt 

kommer leverera kommer ett aktivt arbete ske mellan båda parterna, i bådas intresse. (Projekt Green 

Islands, 2012) 
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2.7 Utö gästhamn 

Utö är ett populärt utflyktsmål i Stockholms skärgårds och har årligen ca 70 000 besökare. Ön tillhör 

Haninge kommun och det går lätt att ta sig ut dit året om med färja från Årsta havsbad och även 

med båtar från strömkajen i Stockholms innerstad under sommartid. Utö har ungefär 250 stycken 

permanentboende och 300 fritidshus där de fritidsboende ofta syns till året om (Uto.se b, 2012). 

Utö har inte alltid primärt varit ett utflyktsmål. Redan på 1100-talet började järnmalm utvinnas ur 

gruvorna som då kom att bli några av de viktigaste i Sverige. Dessa gruvor finns för övrigt 

fortfarande att beskåda vid ett besök av Utö. Denna järnmalm fortsatte att utvinnas i ca 700 år till 

dess att ryssarna blev väldigt intresserade av detta och stora plundringar gjordes. Istället för att 

fortsätta frakta järnmalm bytte verksamheten i början av 1800-talet malmen till att istället frakta 

badgäster och turister. Under denna tid besöktes ön flitigt och celebriteter som Evert Taube, Greta 

Garbo och Gustaf Fröding var några som sågs vistas på ön (Uto.se a, 2012).  

För de bofasta finns en skola tillgänglig där det för tillfället går ca 30 elever från årskurs ett till nio 

och vad gäller jobb och sysselsättning finns ett 40-tal olika näringsidkare där Haninge kommun står 

som en av de största. Utöver detta är Utö rederi, Utö värdshus och försvarsmakten även några av de 

största arbetsgivarna. Under sommarhalvåret flödar även verksamheten nere i hamnen med 

cykeluthyrning och glassförsäljning och för dem som vill besöka Utö under vintertid sägs det att Utö 

värdshus julbord är ett av Stockholms bästa (Uto.se b, 2012). 

Det är främst under sommarhalvåret som turisterna strömmar in både med Vaxholmsbåtarna, men 

också med egna båtar. Utös gästhamn, se Figur 10, har plats för upp mot 250 fritidsbåtar, alla platser 

med tillgång till eluttag. Det finns även dusch, bastu, tvättstugor samt toaletter tillgängliga för 

gästerna i hamnboden (Utömakarna, 2012).  

 

Figur 10: Bild av Utö gästhamn och hamnboden vilket är det hus på vilket solvärmesystemet ska monteras (Eget taget 
fotografi). 
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2.8 Solinstrålning och klimat 

Solens instrålningsmängd varierar under året och är störst under sommarmånaderna vilket 

samanfaller med Utö gästhamns besökarantal och energibehov. 

Under sommarmånaderna (juni, juli och augusti) instrålade år 2011 en total strålningsmängd på cirka 

515 kWh/m2. Per månad blir detta 170 kWh/m2. Under övriga delen av året ligger totala 

strålningsmängden på cirka 595 kWh/m2, vilket per månad är 65 kWh/m2. Detta har beräknats 

genom ett aritmetiskt medelvärde för globalstrålning vid mätstationen Svenska Högarna som har 

ungefär samma geografiska förutsättningar som Utö. Strålningsfördelningen månadsvis under 2011 

kan ses i Tabell 3 (SMHI a, 2011). 

Tabell 3: Globalstrålningsmängd per månad för år 2011 vid mätstationen Svenska Högarna (SMHI/STRÅNG, Global irradiation, 

2011). 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Strålningsmängd 
(kWh/m2) 

10 30 84 131 181 200 169 145 87 50 13 7 

             

 

Globalstrålning är den totala strålningsmängden som infaller på en horisontell yta (SMHI a, 2011). 

Globalstrålningsmängden över norra Europa illustreras i Figur 11 nedan samt i Figur 27, Figur 28 

och Figur 29 i Bilaga 2: Solinstrålning. 

 

Figur 11: Globalstrålning för Juni 2011 (SMHI/STRÅNG, Global irradiation, 2011). 
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Vad gäller vattnet vid Utö är det så kallat bräckt, en blandning av sötvatten och saltvatten. Vattnet 

innehåller en salthalt på mellan 6 och 7 ‰ (Vattenmyndigheten, Stockholms skärgårds yttre 

kustvatten, 2012). Detta innebär att de komponenter som kommer i kontakt med vattnet måste vara 

extra korrosionsbeständiga. Samma sak gäller komponenter som är utomhus och kommer i kontakt 

med luften, eftersom luften också har en viss salthalt. Gästhamnsbyggnaden ligger alldeles vid 

vattnet och är därför extra utsatt i och med vattenångan i luften men också direkt vattenstänk och 

således kan systemet behöva korrosionsskyddas extra. Exempel på komponenter som kan tänkas 

vara extra utsatta för korrosion är ledningar, ventiler, ställdon, varmvattenberedare och 

upphängningen för solenergisystemet. 

För att bilda sig en uppfattning av hur instrålningen förhåller sig till uppvärmningen av vattnet, vad 

gäller energiutbyte och verkningsgrad, kan dessa räknas och mätas med erkända tekniker och en 

sådan jämförelse kan ses i Figur 12. Observera dock att detta är för en specifik solfångare och att det 

kan skilja sig mellan olika system. I detta fall är dessa mätningar gjorda av SP för ett Favorit Max 

system från Svesol.  

 

Figur 12: Beräknat årsutbyte för K423-MS-AL (Svesol Favorit Max). Bassänguppvärmning (25 °C), 
tappvattenuppvärmning (50 °C) samt bostadsuppvärmning (75 °C). (SP Utlåtande 2009) 
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3 Metod och angreppssätt 

Då olika tekniker ska jämföras mot varandra krävs en tydlig plan hur denna jämförelse ska ske. Det 

som ska tas hänsyn till är hur dessa olika tekniker skiljer sig i prestanda och i miljöperspektiv. Det är 

även viktigt att ta hänsyn till andra utöverkostnader som kan uppkomma vid installation då det kan 

krävas att t.ex. varmvattenberedarna kan behöva bytas ut eller renoveras. När väl val av teknik gjorts 

behöver denna undersökas djupare för att säkerhetsställa att denna investering verkligen är lönsam 

samt framförallt gynnsam för miljön, Utös besökande och boende samt naturupplevelsen då utan 

dessa delar verksamheten inte är möjlig. Utdata för den valda tekniken kommer sedan att 

sammanfattas i resultatdelen. För en överblick av metod och angreppssätt, se Figur 13. 

 

 

  

Indata 

 Elkostnad 

 Elförbrukning 

 Vattenförbrukning 

 Vattentemperatur 

 Instrålning 

 Kalkylränta och 

avbetalningstid 

Utdata och resultat 

 Slutkostnad 

 Avbetalningstid 

 Sparade pengar/el 

 Layout 

Alternativ teknik 

 Plan inglasad solfångare 

 Vakuumrör 

 Poolsolfångare 

 Solpaneler 

Jämförelse av teknik (Kostnader) 

 Initialkostnad 

 Driftskostnad 

Jämförelse av teknik (Prestanda) 

 kWh/m2·år 

 Verkningsgrad 

 Livslängd 

 Stryktålighet 

 Servicevänlighet 

Beräkningar 

 Energiutbyte 

 Temperatur 

 Verkningsgrad 

 Förbrukning och besparingar 

 

Val av teknik 

Figur 13: Schematisk bild av metod och angreppssätt. 

systemgräns 

Känslighetsanalys 

 Variation av elpris 

 Variation av elprisförändring 

 Variation av kalkylränta 

 

Investeringsförslag 

 Alt 1: 25 m2 

 Alt 2: 41 m2 

 Alt 3: 83 m2 
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3.1 Antaganden 

För att kunna utföra de beräknar som krävs för att göra en bedömning huruvida det nya systemet är 

lönsamt eller ej behöver en mängd indata användas. Dock finns det vissa brister i dessa indata och 

vissa antaganden har gjorts. 

 Vattenförbrukning antas variera beroende på hur många varmduschar per dygn som går åt, 

där en dusch på fem minuter ger ca 60 liter vatten, av dessa 60 liter är det antaget att 35 % är 

varmvatten (Kalskoga Energi, 2012). Detta innebär att volymflödet för varje dusch är 720 

l/h och att 252 av dessa liter är varmvatten. Utifrån detta har det vidare antagits att 

vattenförbrukningen varierar enligt Tabell 4. Denna variation är huvudsakligen godtycklig, 

men med den totala elförbrukningen från Vattenfall AB i respektive månad som riktlinje. 

Vad gäller de olika tidsintervallen är ”Sommar Högsäsong” definierad som perioden som 

följer efter midsommar, ”Sommar medelsäsongen” ligger i slutet av sommaren, september 

ut, medan ”Sommar lågsäsongen” ligger främst från början av maj till midsommar. 

Resterande tid är uppdelade på höst/vår samt under de kallaste vintermånaderna, 

”Vintertid”, antas förbrukningen vara väldigt låg och anpassad för att endast ägarna 

förbrukar Hamnboden. 

Tabell 4: Olika typfall för vattenförbrukningen för Utö Gästhamn (Karlskoga Energi, 2012). 

Säsong 
Antal 

duschar 
Antal 

timmar 
Förbrukning 

[m³] Andel varmvatten [m³]* 

Vintertid 2 2 3 1 

Höst/vår 3 5 11 4 

Sommar Lågsäsong 4 6 17 6 

Sommar Medelsäsong 5 9 32 11 

Sommar Högsäsong 6 9 39 14 

Midsommar 6 14 60 21 

* 35 % av den totala förbrukningen     

  

 Inloppstemperaturen i varmvattenberedarna under sommarhalvåret, maj-september, och 

högsäsong håller en temperatur på minst 10 °C och vintertid håller inloppsvattnet minst 4 

°C. Där emellan varierar temperaturen godtyckligt mellan 4 och 10 °C. Denna variation kan 

ses i Tabell 11. 

 För att bilda sig en uppfattning om hur mycket tillgängligt vatten det behövs, antas det att en 

500-liters varmvattenberedare fylls med vatten som håller en temperatur på 75 °C på en 

timme då ett solfångarsystem är drift.  
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3.2 Indata 

Först bör grundlig och allmän indata från Utö inhämtas. Vilka förutsättningar finns och vad har de 

för elavtal och elförburkning i dagsläget? Hur stor är instrålningsmängden samt hur ser de 

ekonomiska förutsättningarna ut vad gäller kalkylränta m.m.? Dessa indata har sammanställts i 

Tabell 5. 

Tabell 5: Fallspecifik indata som kommer att användas för att ta göra beräkningar. 

Indata        

Vattenförbrukning Se Tabell 4     

Nuvarande totala 
elförbrukning 

200 165 kWh*     

Nuvarande totala 
elkostnad 

257 500 kr* 
  

  

Inloppstemperatur 
beredare 

4 °C/10 °C**     

Topptemperatur 
beredare 

75 °C  
  

  

Instrålningsmängd 174 W/m²***     

Kalkylränta 8 %     

Återbetalningstid 33 år     

        

* Beräknat på perioden 2011-01-01 till 2011-12-31 

** Vintersäsong/sommarsäsong     

*** Genomsnitt av högsäsong Maj-Aug   

 

3.3 Alternativ teknik 

När nödvändig indata har samlats in ska de olika teknikerna som finns tillgängliga på marknaden 

undersökas och jämföras. De tekniker som kommer att behandlas är: 

 Plana inglasade solfångare 

 Vakuumrörsolfångare 

 Poolsolfångare  

 Solceller 

3.4 Jämförelse av teknik 

I jämförelsesteget är det viktigt att ta med så många och värdefulla aspekter som möjligt och här kan 

dessa aspekter delas in i två olika grenar. En mer teknisk gren och en mer ekonomisk. Varje teknik 

ger upphov till en möjlig prestanda där parametrar som verkningsgrad och livslängd spelar in. 
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Dessutom har varje system en investeringskostnad och driftskostnad vilka också är viktiga. För att 

göra denna jämförelse mer överskådlig har en systematisk tabell gjorts, se Tabell 6. 

Tabell 6: Jämförelser mellan olika typer av solsystem utifrån olika parametrar. (Egenkonstruerad men med källor 
enligt medföljande förklarande texter) 

  P
la

n
a 

in
gl

as
ad

e 

V
ak

u
u

m
rö

r 

P
o

o
ls

o
lf

ån
ga

re
 

So
lc

el
le

r 

Initial kostnad ** *** * **** 

Livslängd > 30 år > 20 år 50 år > 30 år 

Stryktålighet **** ** ***** **** 

Verkningsgrad **** ***** ** * 

Driftskostnad * * * * 

Servicevänlighet ** **** ***** *** 

Estetik **** *** *** **** 

kWh/(m²·år) 350–700  700 250 50-150 

Kr/m2 2500 4500 690 5000 

***** Väldigt hög         

**** Ganska hög         

*** Medel         

** Ganska låg         

* Låg         

 

I tabellen jämförs teknikerna sinsemellan för varje parameter. Stryktålighet innebär systemets 

förmåga att stå emot yttre påfrestningar såsom åverkan från klimat men också oönskat beteende från 

gäster, t.ex. stenkastning mot anläggningen. Hög verkningsgrad innebär att systemet har små 

energiförluster till omgivningen. Driftskostnad är hur mycket det kostar att ha systemet igång 

jämfört med hur stor besparing som är möjlig. Med servicevänlighet menas en kombination av hur 

komplicerat och tidskrävande det är att, kontinuerligt, underhålla systemet samt hur komplicerat det 

är att byta ut vitala komponenter vid eventuellt haveri. Hög estetik innebär att systemet ej är 

skrymmande och ej kommer att ha hög negativ inverkan rent utseendemässigt på Utös 

skärgårdsidyll. 

3.4.1 Initial kostnad 

Denna parameter talar om hur mycket det kostar att investera i respektive system. Detta beror på 

hur omfattande systemet behöver vara för att täcka elförsörjningsbehovet. Detta är då svårt att 

uppskatta och prisbilden kan även skilja sig mellan olika tillverkare. Initialkostnaden är här given i 

kr/m2 och till att börja med får poolsolfångarna en väldigt låg investeringskostnad. Denna ligger på 

ca 690 kr/m2 men det som bör betonas är att med dess låga verkningsgrad går det åt en större yta 

och denna typ av solfångare lämpar sig därför bäst för det specifika ändamålet att värma upp 
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poolvattnet endast ett tiotal grader (ExoHeat, 2012). Solcellerna som har högst investeringskostnad 

kostar ca 5000 kr/m2 och därefter kommer vakuumrören med en kostnad på ca 4500 kr/m2. Näst 

billigast efter poolsolfångarna, men betydligt mer prisvärda är de plana inglasade solfångarna som 

kostar ca 2500 kr/m2 (Viessmann Värmeteknik AB, 2012). 

3.4.2  Livslängd 

Livslängden för samtliga system är väldigt hög. Det som då räknas som system är själva 

grundsystemet då omkringliggande system och monteringsställningar kan komma att behöva bytas 

tidigare. Här skiljer sig den verkliga livslängden från den garantitid som återförsäljaren ger och för de 

plana inglasade solfångarna är garantitiden upp till 15 år, dock har de en livslängd på över 30 år. Ett 

bevis på detta är att det fortfarande finns aktiva solfångaranläggningar som installerats i slutet av 

1970-talet som fortfarande är i bruk För ett solcellssystem ligger garantitiderna upp mot 20 år och 

den verkliga livslängden är längre än så (Svensk Solenergi, 2012). För vakuumrören ligger 

garantitiden något längre, runt 10 år, men också ett sådant system har väldigt lång livslängd, runt 20-

30 år (Solar-Teknik, 2012). Även poolsolfångarsystemet har en väldigt lång livslängd som kan 

komma upp till ca 30 år (Aquasol, 2012). Slutsatsen vad gäller livslängd är alltså att det inte skiljer sig 

nämnvärt på de olika systemen.  

3.4.3 Stryktålighet, servicevänlighet och driftkostnad 

Med stryktålighet menas hur systemet klarar av olika påfrestningar som det kan tänkas utsättas för. 

Exempel på detta kan vara eventuella vassa föremål som slängs mot anläggningen, men då det är 

viktigt att systemet klarar av klimatet som kan råda ute till havs ska det även tåla laster med snö och 

något högre mängder salt. Servicevänligheten syftar mer på hur lätt det är att byta ut mindre 

komponenter i system om det skulle uppkomma en olycka. Behöver hela systemet stängas av och är 

det lätt att komma åt att byta eventuella delkomponenter för t.ex. en solfångarmodul eller måste hela 

modulen bytas ut? Den sista parametern är driftkostnad och denna syftar på kostnader vid eventuell 

service samt vad det kostar att hålla igång systemet.  

Poolsolfångarna har generellt väldigt hög stryktålighet då materialet som oftast är polypropylen är 

väldigt värmetåligt. Absorbatorerna är även det väldigt fryståliga, dock bör systemet tömmas på 

vatten under vinterhalvåret för att undvika skada på systemet. Trots att vattentömningen kan kännas 

invecklad har poolsolfångare en väldigt hög servicevänlighet då eventuell skada åtgärdas lätt genom 

åtgärder som tejpning vilket också ger en låg driftskostnad (Aquasol, 2012).  

Vad gäller de plana inglasade solfångarna samt vakuumrörsolfångarna har båda dessa relativt hög 

stryktålighet samt servicevänlighet. Detta tack vare att de är tillverkade av material som aluminium 

och glas som är väldigt beständiga material (Svensk Solenergi, 2012). Det som skiljer plana inglasade 

solfångare mycket från de andra systemen är att tack vare den plana och näst intill friktionsfria ytan 

glider smuts och snö relativt lätt av och systemet är även användbart under vinterhalvåret (Sandberg, 

2012). Detta är till stor fördel då systemet kan utnyttjas året om.  

Solcellerna har även de hög stryktålighet samt har en hög servicevänlighet. Den vanligaste 

komponenten som brukar gå sönder i ett solcellssystem är växelriktaren, men för att undvika haveri 

av hela systemet som kan vara väldigt kostsamt har det nyare systemet istället ett antal mindre 

växelriktare och systemet får därmed en högre driftsäkerhet (Svensk Solenergi, 2012). 



-33- 
 

3.4.4 Verkningsgrad 

En solcellsanläggning har, som tidigare angetts, en verkningsgrad på ca 15 % som högst. Likaså har 

poolsolfångarna en låg verkningsgrad och än lägre om de blir för varma. Då poolsolfångarna samt 

solcellerna inte är i närheten av den verkningsgrad som de plana inglasade solfångarna samt 

vakuumrörsolfångarna kan uppnå väljs att titta närmare på verkningsgraden av dessa system. I Figur 

14 kan verkningsgraden för två olika vakuumrörsolfångare samt en plan inglasad solfångare ses. 

Denna verkningsgrad är beroende av aperturarean av solfångarsystemet. För plana inglasade 

solfångare definieras aperturarean som glasytans area medan för vakuumrörsolfångaren med 

reflektor definieras det som längden på vakuumrören gånger reflektorplåtens bredd. För 

vakuumrörsolfångare utan reflektor definieras aperturarean som rörets diamater multiplicerat med 

längden på rören gånger antal rör (SP c, 2012). Generellt ses att vakuumrören har något bättre 

verkningsgrad vid en övertemperatur under 60 °C med undantag för vakuumrören med reflektorer 

som skär verkningsgradskurvan för de plana solfångarna redan vid en övertemperatur på 20 °C. 

Denna övertemperatur är alltså temperaturdifferensen mellan absorbatorytans temperatur och 

omgivningstemperaturen. Ur Figur 14 ses att verkningsgrad för de plana inglasade solfångarna ligger 

mellan 70-80 % för låga övertemperaturer och avtar sedan ju högre övertemperaturen blir. 

Vakuumrörsolfångarna har något lägre verkningsgrad än de plana inglasade för låga 

övertemperaturer men har generellt bättre verkningsgrad överlag. Ett sätt att räkna ut 

verkningsgraden som funktion av övertemperaturen kan ses i ekvation (3.5). 

 

Figur 14: Jämförelse av verkningsgraden per m2 aperturarea mellan plana inglasade solfångare samt två olika sorters 
vakuumrör som funktion av temperaturen (Svensk solenergi, 2012). 

Dock beror verkningsgraden inte endast av övertemperaturen utan också infallsvinkeln påverkar 

vilket kan ses i Figur 15. Där kan verkningsgraden som funktion av infallsvinkeln utläsas vilket ses 

att de plana inglasade solfångarna har en bättre verkningsgrad för de flesta infallsvinklarna vilket är 

till en stor fördel. Observera att detta då är verkningsgraden per byggarea och inte aperturarea vilket 
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innebär att vakuumrören får en lägre verkningsgrad än vad de skulle haft om aperturarean skulle 

beaktats. 

 

 

 

 

Figur 15: Jämförelse av verkningsgraden per byggarea av tre olika sorters solfångare, två vakuum och en plan inglasad 
som funktion av infallsvinkeln (Svensk Solenergi, 2012). 

3.4.5 Teknisk prestanda 

Vad gäller den tekniska prestandan är de plana inglasade solfångarna samt vakuumsolfångarna de 

system som har högst effektivitet. Här ses även en stor negativ aspekt vad gäller solceller som endast 

kan producera 50-150 kWh elektrisk energi/m2·år jämfört med de plana inglasade solfångarna som 

kan producera 350-700 kWh/m2·år i ett nordiskt klimat (S-solar, 2012). Det system som har högst 

kWh/m2·år-värde är vakuumrörsolfångarna som enligt Svesol och Aquasol som båda är stora 

återförsäljare ligger runt 700 kWh/m2·år. Poolsolfångarna som har näst lägst effektivitet efter 

solcellerna kan producera ca 250 kWh/m2·år (Sol vind och veranda, 2012). 

3.4.6 Val av system 

Utifrån jämförelsen mellan de olika solteknikerna visar det sig att ett solfångarsystem med plana 

inglasade solfångare lämpar sig bäst för de givna förhållandena i Utös gästhamn. Dels har de den 

verkningsgraden som krävs samt ligger i ett acceptabelt prisintervall. Då de plana solfångarna är 

väldigt resistenta mot smuts samt är enkla att reparera lämpar de sig bra då det kan komma att 

utsättas för höga grader av pollen under sommartid, höga laster med snö under vintertid samt att de 

kommer vara placerade i en miljö med förhöjd salthalt. Att de kan användas i stor utsträckning året 
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om gör att även besparingen kan maximeras och systemet kommer att kunna betala tillbaka sig 

snabbare. 

3.5 Beräkningar 

3.5.1 Tekniska beräkningar 

När val av teknik gjorts undersöks denna närmare och verkningsgrad, effekt, upptagen yta samt 

förbrukning av uppvärmning av vattnet och besparing bör beräknas. Detta för att säkerhetsställa att 

denna teknik verkligen är lönsam.  

För att bestämma volymen vatten då volymflödet och tidsintervallet är känt används 

 ,V Q    (3.1) 

där Q är volymflödet [m3/s] och Δτ [s] är tidsintervallet. (Granryd, 2009) 

För att få fram en kropps massa då volymen, V och densiteten ρ är känd används 

 .m V ρ  (3.2) 

(Granryd, 2009) 

Energin som går åt att värma upp ett medie med den specifika värmekapaciteten Cp och massan m 

från temperaturen T1 till T2 fås enligt  

  2 1  .pE C m T T     (3.3) 

Här är Cp den specifika värmekapaciteten och för vatten är denna 4,18 kJ/kg·°C och m är massan för 

det uppvärmda vattnet. (Granryd, 2009) 

Vidare ställs solfångarekvationen upp, vilket är en ekvation som räknar ut hur mycket värmeeffekt 

W en solfångare kan fånga upp per kvadratmeter (Lorenz, 2012). 

 2

0 1 2( ) ( )a omg a eW S k T T k T T        , (3.4) 

där W är infångad värmeeffekt [W/m2], divideras sedan detta med faktorn 3600 fås förbrukningen i 

[kWh/m2] fram. Vidare är η0 täckglasets solavskärmning och för en plan inglasad solfångare utan 

termiska förluster ligger denna på 80 %. För vakuumrör ligger denna något lägre, runt 70 %. Vidare 

är S solinstrålning mot täckglasets utsida [W/m2] och k1 samt k2 är förlustkoefficienter och antar för 

en plan solfångare värden runt 3,5 W/m2·°C respektive 0,02 W/m2·°C och slutligen är Ta 

absorbatorytans temperatur och Tomg är omgivningens temperatur. (Lorenz, 2012) 

Genom att dividera effekten med instrålningen fås verkningsgraden H där 
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   . (3.5) 

(Lorenz, 2012) 
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3.5.2 Ekonomiska beräkningar 

För att ta reda på om en investering är lönsam eller ej behöver en investeringsanalys göras och för 

beräkningar av sofångarnas lönsamhet har Pay-backmetoden samt en mer avancerad nuvärdeskalkyl 

valts att göras. Dessa investeringskalkyleringar görs på de tre investeringsförslagen enligt Bilaga 4: 

Investeringsförslag. Pay-backmetoden ser ut så att grundinvesteringen, G, divideras med 

inbetalningsöverskottet, a, och från detta fås den tid det tar till dess att investeringen har betalat 

tillbaka sig, d.v.s. återbetalningstiden, Å, se ekvation (3.6) (Skärvad, 2011). 

 
G

Å
a

  (3.6) 

Osäkerheten i denna metod ligger i att inte förändringar på marknaden och i investeringen tas i 

beaktande vilket en nuvärdeskalkyl gör. Denna nuvärdeskalkyl räknar ut det aktuella nuvärdet av 

investeringen efter år n enligt 
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där summan från år 0 till n kan om a är konstant skrivas som en nuvärdessummafaktor enligt 
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(Skärvad, 2011)   

3.6 Känslighetsanalys 

Då beräkningar på ett system som detta görs behöver vissa antaganden och uppskattningar göras. 

Detta innebär att de ingående parametrarna har en osäkerhet, påverkar varandra och varierar ofta 

med tiden. Denna osäkerhet fortplantar sig genom beräkningsgången och påverkar således 

slutresultatet. Hur stort felet i slutresultatet blir beror på vilka räkneoperationer som genomförs och 

hur stort det ursprungliga felet är på indatat. Där av är det viktigt att en känslighetsanalys görs och i 

detta fall har bedömningen gjorts att elpriset samt kalkylräntan är de parametrar som påverkar 

utresultatet mest och har därför valt att varieras. 

3.7 Utdata 

Beräkningarna resulterar i en mängd utdata som presenteras utförligt i kapitel 12: Sammanfattning av 

resultat. Resultatet är delvis beroende av delar av känslighetsanalysen då detta bedöms relevant i 

investeringsfrågans verklighetsanknytning.  
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4 Befintligt system och förutsättningar 

4.1 Varmvattenberedarna 

För att värma upp vattnet till rätt temperatur (cirka 50–60 °C) behövs varmvattenberedare. I 

gästhamnen finns fem befintliga beredare där alla i nuläget använder sig av direktverkande el. 

Varmvattenberedarna är av tre olika slag: en 1500-liters med elpatroner på totalt 27 kW, tre 500-

liters NIBE VPB 500 med 6 kW vardera och en trasig 500-liters som används som blandare. Totalt 

sett alltså 2700 liter fungerande varmvattenberedare. Beredaren på 1500 liter installerades under 80-

talet och är svår att få fram tillförlitliga data till. Tekniska data för de nyinstallerade NIBE VPB 500 

framgår i Tabell 7 (NIBE b, 2012).  

Tabell 7: Tekniska data för NIBE VPB500, 500 liters varmvattenberedare (NIBE b, 2012). 

NIBE VPB500     

Parameter Storlek Enhet 

Volym, VVB 490 liter 

Volym, slinga 6 liter 

Längd, slinga 15,7 m 

Värmeyta, slinga 5,2 m 

Värmeöverföring primärt 60/50 °C, 50 °C VV-topp 15,8 kW 

Värmeöverföring primärt 80/60 °C, 50 °C VV-topp 50 kW 

Uppvärmningstid 10–60 °C, 9 kW 190 min 

Värmeinnehåll vid 50 °C 23 kWh 

Maxeffekt (installerad effekt på Utö) 9 (6) kW 

Motsvarande mängd varmvatten (40 °C)* 590 liter 

Tryck, VVB 9/0,9 bar/MPa 

Tryck, batterislinga 10/1,0 bar/MPa 

 

* Vid inkommande temperatur 10 °C och varmvattentappning på 24 l/min 

VPB 500 är fullt kompatibel med ett solvärmesystem förutsatt att en värmeväxlare används. VPB 

500 är kompatibel med elpanna, och luft-/värmevattenpump (NIBE b, 2012). 

Om ett solvärmesystem går att docka med den större varmvattenberedaren på 1500 liter är oklart. 

Dels på grund av att data för beredaren är svåråtkomlig och kanske rent av inaktuell, på grund av 

dess ålder. Detta är svårt att bedöma utan en totalbesiktning.   
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4.2 Gästhamnsbyggnaden 

Gästhamnsbyggnaden har en fasad, se Figur 16, i orienteringen 200° det vill säga med en avvikning 

på 20° från perfekt söderriktning som är definierad som 180°.  

 

Figur 16: Gästhamnsbyggnadens söderorienterade fasad (Skärgårdsstiftelsen, 2012). 

Fasadens orientering i kombination med takets lutning på 38° gör att solstrålarna inkommer, i 

princip, ortogonalt mot taket då strålningsmängden är som störst under sommardagen. Det innebär 

att det finns goda förutsättningar att utnyttja en stor del av den infallande strålningen. Vidare 

påverkar solfångarens orientering och vinkel solfångarens verkningsgrad vilket kan beräknas och 

typexempel på hur dessa förhållanden kan se ut kan ses i Tabell 8. 

Tabell 8: Installationsvinkel samt monteringsorienteringens inverkan på solfångarens verkningsgrad. Index 1 är satt 
till 45° söderriktning (Solgruppen 2012).  

Solfångarvinkel [°] 15 30 45 60 90 

            

Monteringsorientering           

Söder (180°) 0,84 0,96 1 0,99 0,9 

Sydost/sydväst (135°/225°) 0,79 0,86 0,91 0,9 0,84 

Öster/väster  (90°/270°) 0,66 0,72 0,75 0,75 0,68 

 

Solfångaren bör lutas mot horisontalplanet enligt (antal ° nordlig latitud)-15°. För 

Stockholmsområdet som ligger på ungefär 60° nordlig latitud blir den optimala solfångarvinkeln ca 

45° (Cirotech b, 2009). Om monteringsorienteringen är i exakt söderriktning så räknas förlusten på 

grund av geometrin vara 0, detta tack vare att förlustfaktorn är 1. I Utö gästhamns fall är 

monteringsorienteringen 200°, vilket innebär att genom linjär interpolation av tabellen för 

orienteringen 200° och solfångarvinkeln 45° erhålls förlustfaktorn till 0,96. Denna faktor bedöms 

påverka slutresultatet till en väldigt liten grad i jämförelse med andra faktorer och bortses därför 

ifrån. 

Solenergisystemet kommer att installeras på den sida av taket som ses i Figur 16. Genom att inhämta 

mått från Figur 30 och Figur 31 under Bilaga 3: Gästhamnsbyggnaden kan en förenklad bild av 

takets area, sett vinkelrätt mot takets yta, med utsatta mått skissas upp, se Figur 17. 
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Figur 17: Förenklad bild av taket. Sett vinkelrätt mot takets yta. L1 samt L3 är taksektionernas längder och L2 samt 
L4 är bredderna. A1 och A2 är taksektionernas respektive area. 

Numeriska värden på dessa längd- och breddmått, beräknade delareor för taksektionerna, 

uppskattad oanvändbar area i form av fönster, stege och skorstenar samt total användbar takarea 

sammanställs i Tabell 9. 

Tabell 9: Viktiga parametrar för takareans beräknande. Aoanv är den area som ej går att nyttja vid installation av 
solfångare på grund av fysiska hinder och Atak är takets totala användbara area och övriga parametrar är definierade i 
Figur 17. 

Parameter Längd [m] Area [m2] 

L1 14,86   

L2 6,57   

L3 16,65   

L4 5,43   

      

A1   97,63 

A2   90,41 

Aoanv   8,3  

Atak   179,74 

 

Med nämnda data fås en total användbar takarea (mot söder) på ca 180 m2.  

Vad gäller de befintliga 500-liters varmvattenberedarna står de i ett utrymme i västra delen av 

bottenvåningen och 1500-liters varmvattenberedaren står i ett uteförråd vid samma del av 

byggnaden. Se Figur 32 under Bilaga 3: Gästhamnsbyggnaden. 
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5 Hamnbodens elförbrukning 

Idag drivs hela Utö gästhamn med hjälp av direktverkande el, med ett befintligt elavtal från 

Vattenfall AB. Att just Vattenfall valts som leverantör är inte för att de uppger sig vara billigast på 

marknaden utan för att de ger säkerhet åt kunderna vad gäller elförsörjning. Bristen som Vattenfall 

har är att de tillämpar många energikällor som anses icke miljövänliga, så som kärnkraft och kol. 

Dock är de en av de ledande utvecklarna av vindkraftverk i världen och fokuserar mycket på att 

minska koldioxidutsläppen samt garantera säker avfallshantering av kärnkraften (Vattenfall AB, 

2012). För de som vill kan elen levereras från en specifik energikälla vilket då skulle kunna motsvara 

ett miljöelavtal. Dock har Utömakarna AB valt att få elen från en energimix vilket motsvarar el från 

biomassa, kol, kärnkraft, naturgas, vindkraft samt vattenkraft (Vattenfall AB d, 2012). Vidare har 

Utömakarna AB ett effekttariffavtal vilket innebär att de har en huvudsäkring som är större än 80 A 

eller är ansluten till ett högspänningsnät. Med detta består elpriset av en fast avgift (kr/år), en 

månadseffektavgift (kr/kW per månad) samt en överföringsavgift (öre/kWh). Denna 

högspänningstariff har dessutom en belastningsavgift (kr/kW, per månad) som finns på två olika 

nivåer, lågspänning samt högspänning. För Hamnbodens del tillhandahåller de en nättariff som går 

som lågspänning inom prisgrupp N4. 

Vid en närmare undersökning av elräkningarna för Utö Gästhamns hamnbod ses att räkningen är 

uppdelat på två olika parter. Den ena är Vattenfall AB försäljning Norden vilka är elhandelsföretaget 

samt Vattenfall Eldistribution AB vilka är elnätsföretaget vilket kan ses i Tabell 10. 

Tabell 10: Elavtal Vattenfall AB för Hamnboden Utö (Vattenfall AB b, 2012). 

Elavtal Vattenfall AB    
Företag: Utömakarna AB   
Byggnad: Hamnboden    

Avtalstyp: EFFEKTTARIFF  

Vattenfall AB Eldistribution   

Gäller från och med 2006-04-01 och tillsvidare 
Nättariff Lågspänning N4 
Fast avgift 200 kr/mån exkl moms 

Överföringsavgift höglast 37,60 öre/kWh exkl moms 

Överföringsavgift övrig tid 9,60 öre/kWh exkl moms 

Månadseffektavgift 28 kr/kW/mån exkl moms 
Högbelastningsavgift 0 kr/kW/mån exkl moms 
Anslutningseffekt 0 kW 
Beräknad årsförbrukning 200 165  kWh för perioden 2011-01-01 till     

2011-12-31 

Vattenfall AB Försäljning Norden 
  

Årsavgift 288 kr/år exkl moms 

El högpristid 45,80 öre/kWh exkl moms 

El lågpristid 45,80 öre/kWh exkl moms 

Spotpåslag 2,90 öre/kWh exkl moms 

Energiskatt 28,30 öre/kWh exkl moms 
Elcertifikatsavgift 4,30 öre/kWh exkl moms 
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För att kunna kartlägga den dagliga elenergiförbrukningen för att värma upp dusch-, tvätt- och 

diskvattnet ses tillgänglig data över energiförbrukningen av hela hamnen över, se Figur 18 och Figur 

19. Denna förbrukning innefattar uppvärmning av hus, elförsörjning till de 250 båtplatserna samt 

uppvärmning av vatten.  

 

Figur 18: Energiförbrukningen av Utö gästhamn i kWh/dygn för perioden 2011-05-28 till och med 2011-08-28 
(Vattenfall AB, förbrukning Hamnboden).  

 

Figur 19. Energiförbrukningen av Utö gästhamn i kWh/dygn för perioden 2011-08-29 till och med 2012-02-28 
(Vattenfall AB, förbrukning Hamnboden). 
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Ur Figur 19 ses att under lågsäsong, det vill säga då förbrukningen ligger som lägst, förbrukas i snitt 

250 kWh/dygn. Här kan även ses att under sensommaren är det ett antal regelbundna toppar vilket 

motsvarar helgerna då båtfolket fortfarande är aktiva. Framåt jul kan de även här ses att det är större 

aktivitet i hamnen och hamnboden. Ur Figur 18 utläses att vid högsäsong som inträffar dels vid 

midsommar men också i mitten av juli ligger elförbrukningen på ca 1500 kWh/dygn. I detta diagram 

ses tydligt att en topp inträffar vid midsommar, men även i början av juni kan en topp ses vilket med 

största sannolikhet motsvarar Kristi himmelfärd som inföll torsdagen den 2 juni år 2011.  

Vid en närmare titt på Hamnbodens elförbrukning räknas den genomsnittliga kostnaden för den 

direktverkande elen ut enligt de olika kostnaderna som ingår i effekttariffsavtalet. Från detta fås att 

den årliga totala kostnaden för elförbrukningen uppgår till 257 500 kr. Detta är en väldigt hög siffra 

och vidare bör det undersökas hur stor del av denna kostnad som uppvärmningen av vattnet står 

för. 
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6 Särskiljning av elanvändning 

6.1 Vattenanvändning 

Vattnet till varmvattenberedarna kommer från reningsverket som är beläget i den närliggande 

terrängen. Detta görs med en vanlig koppling till det vanliga hushållsvattensystemet på Utö. Detta 

vatten i sig är taget direkt från havet, men en ledning vid havsbottnen vilket är så pass långt ner att 

det inkommande vattnet aldrig kommer ha en temperatur lägre än 4 °C och under sommartid når 

inloppsvattnet temperaturer upp mot 10 °C. En potentiell förbättring som diskuterats är att ha två 

tillgängliga rör, ett som är beläget närmare ytan så att inloppstemperaturen kan nå upp mot 20 °C 

sommartid. Dock är detta inget som är aktuellt för tillfället. 

Utös högsäsong inträffar under sommarhalvåret och Hamnboden besöks flitigt från midsommar 

och ca 5 veckor framåt. Det är då viktigt att hamnen kan tillhandahålla det vattenbehov som 

gästerna har. Anläggningen består av 2 duschrum, ett för herrar och ett för damer, vilka båda har 3 

installerade varmduschar och en kalldusch. Anläggningen har även 4 tvättmaskiner och 2 handfat. 

För att kunna reglera och minska onödig energianvändning har anläggningen begränsade öppettider 

och öppnar klockan 7:00 och stänger 21:00. Detta är fördelaktigt i det fall då solvärme ska 

undersökas och tillgången på sol under nattetid är noll.  

Utifrån antagen vattenanvändning enligt Tabell 4 kan den totala vattenförbrukningen beräknas och 

ritas upp vilket har gjorts i Figur 20. Utifrån detta är det möjligt att sedan bilda sig en uppfattning 

om ungefärlig kostnad per uppvärmd m3 vatten. 

 

Figur 20: Totala vattenförbrukningen för Utö gästhamn samt andelen av denna som enbart är varmvatten från 

varmvattenberedarna. Indata är baserad på antaganden enligt Tabell 4. 
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6.2 Kostnad/besparing för uppvärmning av vattnet 

Det inkommande vattnet har temperaturen T1 som under sommarhalvåret är ca 10 °C och ska 

värmas upp till topptemperaturen, T2, i varmvattenberedaren som är 75 °C. För att räkna ut hur 

många kWh och hur många kr per dygn det kostar att värma upp vattnet behöver energibehovet 

först räknas ut. Detta görs enligt ekvation (3.3) där det antas att en 500 liters varmvattenbehållare, 

enligt ekvation (3.2), motsvarar 500 kg då vatten har densiteten ρ = 1000 kg/m3 (Granryd, 2009). 

Tabell 11: Antagen indata på hur vattentemperaturen på inloppsvattnet till varmvattenberedarna varierar över ett år. 
Värdena är framtagna i samråd med driftstekniker på Utö. 

  Jan. Feb. Mars April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 

Inlopps-
temperatur [°C] 

4 4 4 4 6 10 10 10 9 7 4 4 

 

Med en variation av inloppstemperaturen T1 enligt Tabell 11 samt en konstant topptemperatur T2 = 

75 °C fås energin det går åt att värma upp det antagna förbrukade vattnet. Genom att dividera dessa 

värden med 3600 fås elförbrukningen i kWh för uppvärmning av vattnet vilket för den mer intensiva 

sommarsäsongen kan ses i Figur 21. Totalt blir detta 98 300 kWh för sommarsäsongen som antas 

vara från V.18 i maj till V.35 som är sista veckan i augusti samt 140 000  kWh på ett helt år, vilket är 

ca 70 % av den totala elförbrukningen räknat i perioden 2011-01-01 till 2011-12-31.  

 

Figur 21: Den uträknade förbrukningen för att värma upp vattnet under sommarsäsongen, V.18 t.o.m. V.36. 

Vidare har information från Hamnbodens elavtal, se Tabell 10, använts och elpriset uttryckt i 

kr/kWh har räknats ut genom att addera de olika posterna. För sommarmånaderna, där de största 

besparingarna kan göras ligger elpriset inklusive nätavgiften och energiskatter på 90 öre/kWh, alltså 

0,9 kr/kWh. Dock har inte de fasta månadsavgifterna tagits med då dessa kommer att kvarstå och på 

så sätt tar ut varandra i besparingsberäkningarna. För höglasttid vilket enligt Hamnbodens elräkning 

år 2011 innefattade januari-mars samt november och december låg elpriset på 1,74 kr/kWh. 
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Nuvarande kostnaden för uppvärmning av vattnet, vilket också motsvarar den möjliga besparingen 

under dessa månader, kan ses i Figur 22 och en summering av dessa värden ger en total årsbesparing 

på 142 000 kr. 

 

Figur 22: Kostnad/besparing som är möjlig vid investering i ett solfångarsystem. 

7 Koldioxidbesparing 

Utifrån de värden som anslagits för mängden utsläppt koldioxid mätt i kg/kWh i kapitel 2.1 

Energifrågan i allmänhet, räknas den möjliga koldioxidbesparingen ut enligt de olika perspektiven, se 

Tabell 12. Där ses att om all direktverkande el till uppvärmning av vattnet kan bytas ut till ett 

solvärmesystem kommer en koldioxidbesparing på 2790 kg/år vara möjlig. Dock begränsas 

besparingen då en sådan stor investering inte är aktuell och utifrån de tre investeringsförslagen som 

presenteras i Bilaga 4: Investeringsförslag, fås en högsta koldioxidbesparing på 690 kg/år. Trots att 

detta värde inte är lika högt är det fortfarande en bidragande faktor för främjandet av miljön och den 

hållbara utvecklingen. 

Tabell 12: Möjlig koldioxidbesparing utifrån uträknad elförbrukning för uppvärmning av allt vatten (Svensk energi b, 2012). 

Scenario 

Utsläpp 
koldioxid* 
[kg/kWh] 

Motsvarande 
elförbrukning 

[kWh/år] 
Koldioxidbesparing 

[kg/år] 

Uppvärmning av allt vatten 0,02 140 000 2790 

Investeringsalternativ 1 0,02 9 550 190 

Investeringsalternativ 2 0,02 17 200 340 

Investeringsalternativ 3 0,02 34 350 690 

*Utsläpp för ett svensk normalår 
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8 Behövd solfångararea 

För att ta reda på om det är teoretiskt möjligt att använda sig av ett solfångarsystem behöver arean 

solfångare för att täcka behovet räknas ut. Den area som då räknas ut är aperturarean, men då plana 

inglasade solfångare har en aperturarea som är likvärdig den totala upptagna arean av taket 

approximeras dessa som lika. För att räkna ut arean löses denna ut ur solfångarekvationen, ekvation 

(3.4) och för sommarsäsongen fås då en behövd takarea på 178 m2 för att täcka behovet och sett 

över ett helt år krävs endast en area på 158 m2. Observera att dessa värden är medelvärdet av 

solfångararean över de angivna perioderna. Då gästhamnsbyggnaden tillhandahåller en total 

södervänd takarea på 180 m2 innebär detta att det är teoretiskt möjligt att installera ett 

solfångarsystem som täcker hela behovet för uppvärmning av vattnet. Dock är frågan om detta är 

ekonomiskt möjligt då investeringskostnaden stiger i proportion till storleken av systemet. Mer om 

detta kan läsas i kapitel 10: Ekonomiska aspekter. 

Tabell 13: Indata på de olika parametrarna i solfångarekvationen och vilken krävd takarea dessa ger för 
sommarsäsongen samt för årsbasis. (SMHI/STRÅNG, Global irradiation, 2011),(Lorenz, 2012), (SMHI b, 
2011) 

  
Användning, 

E [kWh] 
Instrålning, S 

[kWh/m²] 
Ta 

[°C] 
Tomg 
[°C] η0 

k1 
[W/m²·°C]  

k2 
[W/m²·°C]  A [m²] 

Sommarsäsong 
Maj-Aug 

98 300 690 80 20 0,8 3,5 0,02 178 

Årsbasis 140 000 1107 80 8 0,8 3,5 0,02 158 

 

I Tabell 11 ses endast systemet över för sommarsäsongen samt över årsbasis, dock är sannolikheten 

att det under vintermånaderna, när instrålningen är som lägst, inte finns möjlighet att tillhandahålla 

de kWh som krävs för att värma upp vattnet. För att ta fram vilka månader som kan ge en möjlig 

besparing så undersöks varje månad för sig, se Tabell 14.  

Tabell 14: Indata på de olika parametrarna i solfångarekvationen och vilken krävd takarea dessa ger för varje månad 
var för sig.(SMHI/STRÅNG, Global irradiation, 2011),(Lorenz, 2012), (SMHI b, 2011) 

  
Användning, 

E [kWh] 
Instrålning, 
S [kWh/m²] 

Ta 
[°C] 

Tomg 
[°C] η0 

k1 
[W/m²·°C]  

k2 
[W/m²·°C]  

A 
[m²] 

Januari 2580 10 80 -2 0,8 3,5 0,02 340 

Februari 2330 30 80 -4 0,8 3,5 0,02 99 
Mars 2580 84 80 -1 0,8 3,5 0,02 39 
April 7480 131 80 3 0,8 3,5 0,02 72 
Maj 9230 181 80 7 0,8 3,5 0,02 64 
Juni 28180 200 80 13 0,8 3,5 0,02 176 
Juli 28760 169 80 16 0,8 3,5 0,02 213 
Augusti 31230 145 80 16 0,8 3,5 0,02 270 

September 12640 87 80 12 0,8 3,5 0,02 182 
Oktober 6730 50 80 8 0,8 3,5 0,02 170 
November 4340 13 80 3 0,8 3,5 0,02 433 
December 4480 7 80 0 0,8 3,5 0,02 863 

Maximalt 
utnyttjande 
av tak 

159344 1107 80 8 0,8 3,5 0,02 180 
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Absorbatortemperaturen, Ta, varierar under dagen, oftast mellan 15 och 80 °C men påverkar inte 

utresultatet nämnvärt. I Tabell 14 är den satt till 80 °C (Lorenz, 2012). Det syns tydligt att under 

månaderna januari, november samt december krävs en orimligt stor takarea trots den låga 

användningsgraden vilket gör att någon typ av besparing under dessa månader är minimal. Detta gör 

att årsbesparingen reduceras från 142 000 kr till 130 000 kr medan besparingen för sommarsäsongen 

fortfarande är densamma.  

9 Installationsförslag 

I Figur 20 ses den totala mängden vatten som används samt andelen varmvatten denna består av 

månadsvis. Dock säger inte denna figur huruvida systemet med varmvattenberedare bör tillämpas.  

Installationsförslaget togs fram i samråd med Gunnar Sandberg, VD för företaget Attemptare AB. 

Attemptares förslag efter att ha besökt gästhamnsanläggningen är att seriekoppla NIBE-tankarna på 

ett sådant sätt att solfångarsystemet kan parallellkopplas. Genom att seriekoppla två tankar kan det 

varma vattnet hela tiden pressas vidare till nästa tank för att få ner temperaturen i den föregående 

tanken. Att denna temperatur ska vara så låg som möjligt är för att solvärmeanläggningens 

verkningsgrad beror av detta. Temperaturdifferensen måste vara tillräckligt stor för att 

solvärmeanläggningen ska arbeta aktivt och ju större differens desto aktivare arbetar den. För att 

solvärmesystemet ska kunna parallellkopplas måste även två tankar parallellkopplas. Detta innebär 

att solsystem 1 värmer upp vattnet i varmvattenberedare (VVB) 1 som sedan är seriekopplad med 

VVB 3 och solsystem 2 värmer upp VVB 2 som sedan är seriekopplad med VVB 3 som sedan är 

seriekopplad till blandaren, se schematiskt kopplingsschema i Figur 23. Blandaren rymmer, liksom 

varmvattenberedarna, 500 liter, men blir begränsande för huruvida systemet klarar av att leverera 

tillräcklig mängd varmvatten. I och med denna installation skulle den stora utomhustanken på 1500 

liter uteslutas ur systemet. Dels för att denna inte är kompatibel att integrera med det tänkta 

solvärmesystem främst för att den är dåligt isolerad och är placerad utomhus. Detta gör att den 

måste tömmas under vinterhalvåret vilket ger komplikationer för användaren och berör det slutna 

systemet med NIBE-beredarna som är placerade inomhus och då också kommer behöva tömmas. 

 

Figur 23: Grov skiss över installationsförslag till ett solvärmesystem i Utö gästhamn (Inspiration hämtad från Gunnar 
Sandberg, 2012). 
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För att avgöra om installationsförslaget är möjligt bör det alltså fastställas att den stora 

utomhustanken på 1500 liter kan uteslutas, med undantag för enstaka högsäsongdagar som 

midsommar Det bör även fastställas att anläggningen klarar att ha 500 liter varmvatten tillgängligt 

per timme, vilket är vad blandaren rymmer. Att det är angivet per timme är för att det antas att detta 

installationsförslag klarar av att värma upp samt fylla på blandaren med vatten, med en temperatur 

på 75 °C, på en timme då systemet är i bruk. 

En undersökning av vattenförbrukningen görs och extremfallen för varje månad plockas ut och kan 

ses i Tabell 15. Där ses att under juni fås ett underskott av varmvatten på 382 liter vilket innebär att 

gästerna skulle behöva duscha kallt. Detta underskott beror av extremfallet midsommar då 

hamnboden är fullsatt och alla 6 duschar är igång ca 14 timmar per dygn. Dock är det tänkt att under 

dessa dagar ska även den stora varmvattenberedaren vara igång, men driven med direktverkande el 

och på så sätt tillhandahålls det varmvatten som krävs. Under juli och augusti ses att ett underskott 

också existerar, dock uppskattas detta vara så pass litet då de antagna värdena på 

vattenanvändningen är väl tilltagna. Dock kommer det gamla elpatronerna på varmvattenberedarna 

från NIBE inte att kopplas bort vilket innebär att den direktverkande elen även kan hjälpa till att 

värma upp detta vatten under de perioder då vattenförbrukningen är hög och/eller solinstrålningen 

är låg. På de befintliga NIBE-varmvattenberedarna sitter elpatronerna långt ner, vilket sänker 

verkningsgraden för solsystemet då de arbetar, men detta bortses ifrån i beräkningarna. 

Tabell 15: Förbrukningen av varmvatten under de dagar varje månad som förbrukningen är som högst. 

  
Förbrukat varmvatten 

[liter/h] 
Avvikelse från 

500 liter 

Jan 42 + 458 

Feb 41 + 459 

Mars 42 + 458 

April 126 + 374 

Maj 378 +122 

Juni 882 - 382 

Juli 567 - 67 

Augusti 567 - 67 

September 252 + 248 

Oktober 126 + 374 

November 42 + 458 

December 42 + 458 
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10 Ekonomiska aspekter 

10.1 Ekonomiska förutsättningar 

Utan ekonomiskt stöd skulle Greens Islands arbete med att undersöka och utvärdera de utvalda 

öarna i Östersjön inte vara möjligt. Budgeten för arbetet ligger som tidigare nämnts på 1,5 miljoner 

euro vilket motsvarar 13,4 miljoner kr. och kommer huvudsakligen från the Central Baltic interreg 

programme IVA. Dessa pengar ska till största del finansiera forskning och inventering av de valda 

skärgårdsöarna (Green Islands, 2012).  

Då grundbidraget inte är tillräckligt för eventuell större investering finns det även ytterligare stöd att 

söka om det anses möjligt med en realisering av de idéer som tagits fram. Utöver detta finns det för 

organisationer och stiftelser investeringsbidrag att söka samt att de kan använda sig av andra 

ekonomiska styrmedel. 

För Utös fall är gästhamnen och hamnboden ett företag och också en organisation och har i och 

med det rätt att söka bidrag. Större företag brukar också kunna avtala mer prisvänliga avtal med 

elföretagen vilket bör dubbelkollas av ägarna till Hamnboden. (Erlich, 2012). Även 

Skärgårdsstiftelsen som ansvarar för Utö i sin helhet är en stiftelse och bör, då de jobbar mot en 

hållbar utveckling av skärgården, ha tillgång till investeringsstöd. Ett exempel på styrmedel som 

gästhamnen bör kunna utnyttja är avgiften som hamngästerna betalar. Idag ligger denna på 210 

kr/dygn men med en mer miljövänlig profil, som ett solvärmesystem skulle innebära, skulle en högre 

hamnavgift kunna tas. Detta med största sannolikhet, utan att minska antalet besökare. Med en höjd 

hamnavgift skulle avbetalningen av solvärmesystemet ske snabbare och är i och med detta lättare att 

räkna hem i ett ekonomiskt perspektiv. Ett sätt att ta reda på och försäkra sig om detta är att göra en 

kundundersökning kring detta, vilket kan vara en del i det framtida arbetet.  

Vad gäller ROT-avdrag är detta något som inte kan utnyttjas i detta fall då Hamnboden inte 

klassificeras som ett privatägt hus utan är ett egenägt bolag. Dock kan det vara bra att veta, som 

privatperson, att det går att få upp till 50 % rabatt på installationen av ett solvärmesystem 

(Rotavdrag, 2012). 

10.2 Ekonomiskt ansvar 

Vem det ekonomiska ansvaret faller på för denna investering i ett solfångarsystem är i detta fall inte 

självklart. Först är det Skärgårdsstiftelsen som arrenderar ut hamnen till företaget som driver 

Hamnboden. Detta gör att om Skärgårdsstiftelsen går in och gör en investering kommer 

besparingen inte i första hand gynna Skärgårdsstiftelsen utan istället minska Hamnbodens elräkning 

och därmed det drivande företagets kostnader, utan att egentligen ha några negativa aspekter för 

dem. Det Skärgårdsstiftelsen då skulle kunna göra är att ta ut en besparingsavgift från företaget så att 

båda parterna tjänar ekonomiskt på det. Vidare är Skärgårdsstiftelsen och deras projekt Green 

Islands är dock mer intresserade av de frågor som gäller miljön än de ekonomiska då ett av deras 

mål är att skapa en grönare och miljövänligare skärgård. Dock har det valts att se Skärgårdsstiftelsen 

som den stora investeraren i detta fall och därmed används deras kalkylränta på 8 % och 

återbetalningskrav på 33 år.  
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10.3 Investeringskalkyl 

För att få en prisbild av vad ett plant solfångarsystem kostar att investera i samt för att ta reda på hur 

återbetalningsmöjligheten ser ut har regelbunden kontakt med företaget Svesol upprätthållits. 

Utifrån de uträknade siffrorna på elförbrukning för uppvärmning av vattnet som erhållits från 

uträkningarna i denna rapport samt från ett studiebesök med Gunnar Sandberg från Attemptare, har 

tre investeringsförslag satts upp. Dessutom har Attemptare ett tätt samarbete med företaget Svesol 

som tillhandahåller produkterna och i detta fall är det bäst lämpade systemet Svesols system, Favorit 

Max. De tre investeringsförslagen kan läsas mer ingående i Bilaga 4: Investeringsförslag. Av dessa tre 

alternativ är det ingen som kommer upp i den maximalt möjliga besparingen, dock skjuter 

investeringarna snabbt i pris ju större de blir vilket gör att det kan bli svårt att motivera en för stor 

investering för tillfället. I detta fall är det troligtvis bättre att bepröva ett medelstort system först och 

sedan, om så bedöms, investera i en utbyggnation vid ett senare tillfälle. Detta skulle då inte medföra 

några speciella utöverkostnader då det är väldigt enkelt att utöka systemet.  

Alla beräkningar som gjorts för att se över lönsamheten har gjorts med ett viktat elpris på 0,99 

kr/kWh, exklusive fasta månadsavgifter. Detta för att Hamnboden idag har ett elprisavtal där de har 

olika elpriser för hög- samt låglast.  

10.3.1 Utöverkostnader 

Det installationsförslag som getts i Figur 23 innebär att alla varmvattenberedare behålls och därmed 

uppkommer inga utöverkostnader för detta. Det enda som tillkommer utöver de faktiska 

solfångarna är installationskostnaden som är proportionell mot storleken av systemet samt 

monteringsanordningar och rörledningar. Alla dessa kostnader finns med i det kostnadsförslag som 

fåtts av Attemptare och kan läsas ingående i Bilaga 4: Investeringsförslag. 

10.3.2 Pay-backmetoden 

Utifrån ekvation (3.6) räknas återbetalningstiden för varje alternativ ut. Den totala 

grundinvesteringen, G, består här av den så kallade grundinvesteringen, men också 

installationskostnaden kommer in i denna del och då denna del ökar med storleken på systemet har 

det valts att benämnas för sig. Med givna kostnadsförslag fås en återbetalningstid på 19, 15 

respektive 13 år för alternativ 1, 2 och 3.  

Tabell 16: Indata från Attemptare för de olika alternativa investeringarna samt vilken återbetalningstid dessa 
alternativ ger. Observera att besparingen i denna tabell motsvarar inbetalningsöverskottet, a, i ekvation (3.6). 

  Area 
[m²] 

Besparing 
[kr/år] 

Grundinvestering 
[kr] 

Installationskostnad 
[kr] 

Återbetalningstid 
[år] 

Alternativ 1 25 9470 137738 45000 19 

Alternativ 2 41 17064 193300 65000 15 

Alternativ 3 83 34079 353475 100000 13 

 

Enligt pay-backmetoden är alltså investeringen lönsam för respektive system då återbetalningstiden 

inte överstiger 33 år. Det ses även att det största systemet, alternativ 3, återbetalar sig snabbast. 



-51- 
 

Dock bör investeringskalkylen undersökas djupare vilket görs i nästkommande kapitel, 10.3.3 

Nuvärdeskalkylmetoden. 

10.3.3 Nuvärdeskalkylmetoden 

I nuvärdeskalkylen läggs vikt på osäkerheter i investeringen där kalkylräntan ska täcka upp för 

eventuella risker med investeringen samt vilket avkastningskrav som existerar. Ju högre kalkylränta 

desto säkrare investering och för Hamnbodens fall ligger kalkylräntan på 8 % vilket kan beaktas som 

något över vad som krävs. I detta fall kommer investeringen göras med bidrag vilket minskar risker 

med låneräntor vilka oftast betraktas som en stor osäkerhet och höjer kalkylräntan 

(Energimarknadsinspektionen, 2011). 

Med ekvation (3.7) räknas nuvärdet efter 33 år ut för de olika investeringsalternativen och med 

konstant inbetalningsöverskott fås nuvärdessummafaktorn enligt ekvation (3.8) till 11,5. Detta 

innebär att inbetalningsöverskottet multipliceras med en faktor på 11,5 innan grundinvesteringen 

subtraheras. Nuvärdet efter 33 år för respektive alternativ kan ses i Tabell 17. 

Tabell 17: Det uträknade nuvärdet för de olika investeringsalternativen samt indata för att räkna ut detta.  

  Kalkylränta 
[%] 

Besparing 
[kr/år] 

Grundinvestering 
[kr] 

Installations-
kostnad [kr] 

Återbetalningstid 
[år] 

Nuvärde 
[kr] 

Alternativ 1 8 9470 137738 45000 33 -73706 

Alternativ 2 8 17064 193300 65000 33 -61826 

Alternativ 3 8 34079 353475 100000 33 -61097 

 

Det visar sig att alla nuvärden blir negativa, detta innebär att efter 33 år har investeringen ännu inte 

betalat tillbaka sig vilket tyder på en icke lönsam investering. Enligt nuvärdeskalkylen är alltså alla 

alternativen icke lönsamma, dock är alternativ 3 återigen den mest lönsamma då den har högst 

nuvärde.  

11 Känslighetsanalys 

Då känslighetsanalysen ska ta hänsyn till variationen av olika parametrars inverkan på resultatet bör 

de parametrar som påverkar resultatet mest undersökas. I detta fall har en bedömning utifrån ett 

antal föreliggande variationer gjorts att de parametrar som påverkar resultatet mest är elpriset samt 

kalkylräntan. Där av har dessa valt att varieras, elpriset som funktion av den nuvarande 

elprisutvecklingen samt en variation av elprisutvecklingen. Vad gäller kalkylräntan har denna stor 

inverkan på investeringens lönsamhet och kommer att varieras. 

11.1.1 Elprisökningens inverkan på lönsamheten 

De uträknade värdena för återbetalningstiden i Tabell 16 samt nuvärdet i Tabell 17 antar en konstant 

besparing vilket enligt Figur 1 som visar elprisstegringen de senaste 10 åren tyder på att besparingen 

varierar. Därför bör pay-backmetoden men främst nuvärdeskalkylen förfinas så att denna 

prisstegrings positiva effekt på besparingen/inbetalningsöverskottet tas i beaktande.  
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Genom att extrapolera grafen i Figur 1 fås prisökningskurvan som en rät linje och ger en ökning av 

elpriset på 7 öre/kWh·år samt en ökning av nätavgiften på 3 öre/kWh·år, d.v.s. totalt 10 

öre/kWh·år. Vidare har elpriset för hamnboden angetts som startvärden för denna ökning och 

utifrån detta kan avbetalningstidens som funktion av elprisutvecklingen ritas upp, se Figur 24, samt 

nuvärdet som funktion av elprisutvecklingen, se Figur 25. 

 

Figur 24: Avbetalningstiden som funktion av elprisutvecklingen då elpriset ökar med totalt 10 öre/kWh·år 

 

Figur 25: Nuvärdet som funktion av elprisutvecklingen då elpriset ökar med totalt 10 öre/kWh·år. 

Från Figur 24 ses att avbetalningstiden minskar drastiskt om elpriset ökar. I Figur 25 ses även att 

nuvärdet blir positivt redan efter ca 13 år för investeringsalternativ 3 vilket innebär att den blir 

[å
r]

 
[k

r]
 



-53- 
 

lönsam efter denna tid. Alltså om elprisökningen tas i beaktande kan investeringarna, dock främst 

alternativ 2 och 3, återigen betraktas som lönsamma. 

11.2 Variation av elprisförändringen  

Då det finns en osäkerhet i huruvida elpriset kommer att fortsätta öka enligt den räta linjes ekvation 

som tagits fram bör denna parameter undersökas vidare. Osäkerheten är stor då det är många 

faktorer som påverkar elkostnaden och dessa är svåra att förutsäga. Osäkerheten ökar även ju längre 

tidsintervall som beaktas och där av är elprisförändringen öre/kWh·år en parameter som bör 

varieras. Vid en variation av elprisförändringen fås nya nuvärden samt en ny återbetalningstid. 

Hur de olika investeringsalternativens nuvärden samt återbetalningstid påverkas av varieringen kan 

ses i Tabell 18. Nuvärdena är beräknade för olika scenarion där elpriset förändras med tiden och för 

tidsintervallet 0 till 15 år med 5 års mellanrum. Enligt Gunnar Sandberg, är investeringsalternativens 

nuvärden ungefär 10 år framåt i tiden vägande, då det anses vara inom en greppbar framtid samtidigt 

som de, kostnadsmässigt, mest signifikativa komponenterna i systemet med stor säkerhet fortfarande 

är fullt fungerande och inte behöver bytas ut. 

Tabell 18: Känslighetsanalys av tre olika investeringsalternativs nuvärden. Nuvärdena är beräknade för olika 
elprisscenarion inom intervallet 0 till 15 år. Det antal år efter vilket respektive investeringsalternativ eventuellt blir 
lönsamt är även det beräknat. 

 

Vid en årlig minskning av elpriset så blir inget av investeringsalternativen lönsamma inom den, av 

Skärgårdsstiftelsen, satta tidsramen på 33 år. Inte heller om elpriset hålls oförändrat så kommer 

investeringarna vara lönsamma inom en rimlig tidsram.  

Om elpriset stiger med 5 öre/kWh·år kommer investeringsalternativ 1 ej bli lönsamt inom 33 år. 

Däremot kommer både alternativ 2 och 3 bli det. Alternativ 2 efter 21 år och alternativ 3 efter 17 år.  

Om elpriset ökar med 10 öre/kWh·år så kommer alla alternativ bli lönsamma inom 33 år. I 

dagsläget är prisökningen ungefär 10-11 öre/år. Eftersom alternativ 2 och 3 blivit lönsamma redan 

efter 15 respektive 13 år så kan de räknas som rimliga investeringsalternativ. 

Vid en elprisökning på 20 öre/kWh·år så blir alternativ 3 lönsamt efter 10 år och nuvärdet ligger på 

34 tkr jämfört med de andra alternativens nuvärden på -47 tkr respektive -14 tkr. 

Vidare genom interpolation av Tabell 18 ses att alternativ 3 börjar bli lönsam inom 33 år enbart med 

en elprisökning på 0,64 öre/kWh·år. 
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11.3 Variation av kalkylränta 

Om kalkylräntan varieras samtidigt som elprisökningen hålls konstant vid 10 öre/kWh·år, som 

trenden har varit de senaste åren, så fås nuvärden och lönsamhetstid enligt Tabell 19.  

Tabell 19: Känslighetsanalys av tre olika investeringsalternativs nuvärden. Kalkylräntan varieras för konstant 
elprisökning på 10 öre/kWh·år.  

 

Utgångspunkten för denna variation är en kalkylränta på 8 % samt en konstant elprisökning på 10 

öre/kWh·år. Minskas kalkylräntan, och i det här fallet halveras, till 4 % så påverkas 

avbetalningstiden minst för alternativ 2, den minskar med 20 %. För alternativ 1 och 3 blir 

minskningarna 29 och 23 %. 

Ökas kalkylräntan till 10 % ökar avbetalningstiden för alternativ 1, 2 och 3 med 48, 27 och 15 %. 

Alternativ 3 är här mest motståndskraftigt mot en förändring av kalkylräntan medan alternativ 1 

påverkas signifikativt. 

Alternativ 3 är, tack vare en förändring på 23 respektive 15 %, sammanfattningsvis mest resistent 

mot förändring av kalkylräntan enligt Tabell 19. De andra alternativen påverkas i en större grad. 

Om elpriset istället är konstant, 0,99 kr/kWh, d.v.s. ingen elprisökning, och kalkylräntan varieras fås 

nuvärdena och lönsamhetstiden enligt Tabell 20. 

Tabell 20: Känslighetsanalys av tre olika investeringsalternativs nuvärden. Kalkylräntan varieras för konstant elpris 
på 0,99 kr/kWh.  

 

För utgångspunkten med en kalkylränta på 8 % och fast elpris på 0,99 kr/kWh så blir inget av 

alternativen lönsamma inom 33 år. Inte heller blir något av alternativen lönsamt inom 10 år, oavsett 

om en kalkylränta på 4, 6, 8 eller 10 % används.  

Halveras kalkylräntan till 4 % så är fortfarande inte alternativ 1 lönsamt. Alternativ 2 och 3 blir 

lönsamma vid 22 och 18 år. Vid 6 % kalkylränta blir alternativ 2 lönsamt vid tidsfristens slut, det vill 

säga vid 33 år, och alternativ 3 blir lönsamt efter 10 år. 

Då elpriset ligger konstant på 0,99 kr/kWh så har en förändring av kalkylräntan enligt Tabell 20 

ingen större inverkan på slutresultatet.  
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12 Sammanfattning av resultat 

Utifrån jämförelser i kapitel 3.4 Jämförelse av teknik och Tabell 6 har de plana inglasade solfångarna, 

tack vare sin höga verkningsgrad samt ett pris som ligger inom en rimlig investeringsram, utsetts till 

de bäst lämpade för sina ändamål, att minska Hamnbodens elkostnader samt att främja den hållbara 

utvecklingen.  

Med given indata samt antaganden enligt kapitel 3.1 samt 3.2 har elförbrukningen för uppvärmning 

av allt vatten i gästhamnen räknats ut till 140 000 kWh vilket med det nuvarande elpriset motsvarar 

en besparing på 142 000 kr/år vilket är 55 % av Hamnbodens totala elkostnad. Denna besparing är 

teoretisk möjligt, men har ekonomiskt sett en orimlig investeringskostnad, med de olika 

investeringsalternativen som referens. Vidare finns marginal för utökning av vattenanvändandet och 

en maximal besparing på 160 000 kr/år är möjlig. De olika besparingsmöjligheterna ses i Tabell 21. 

Tabell 21: De olika besparingsmöjligheterna i kr/år samt förklarande text till dessa. 

Besparingsmöjligheter [kr/år] Förklarande text 

Nuvarande besparing 142 000 Beräknad utifrån all el som går åt till uppvärmning av vattnet 

Möjlig besparing 160 000 Beräknad utifrån att takarean på 180 m² begränsar besparingen 

Besparing Alt1 9 470 Investeringsförslag 1 från Svesol & Attemptare AB 

Besparing Alt2 17 064 Investeringsförslag 2 från Svesol & Attemptare AB 

Besparing Alt3 34 080 Investeringsförslag 3 från Svesol & Attemptare AB 

 

Utifrån solfångarekvationen beräknades den genomsnittliga solfångararean som behövs för att täcka 

upp hela varmvattenbehovet under ett år till 158 m2 samt för sommarsäsongen, maj till augusti, 178 

m2. 

I kapitel 10.3 visar pay-backmetoden att återbetalningstiden för alternativ 1, alternativ 2 samt 

alternativ 3 är 19 år, 15 år respektive 13 år vilket alla är mindre än 33 år och visar på att alla dessa 

alternativa investeringar är lönsamma. Dock visar den mer noggranna nuvärdeskalkylen med den 

givna kalkylräntan på 8 % och bundet elpris enligt dagsläget att ingen av investeringarna är 

lönsamma vilket är ett betydligt bättre riktvärde än vad pay-backmetoden ger.  

Dock medför det bundna elpriset bristfällig information i form av elprisstegringen på marknader. Då 

denna stegring som enligt extrapolering av elpriskurvan tas fram till 10 öre/år tas i beaktande fås en 

övergång till ett positivt nuvärde redan efter 21 år för alternativa 1, 15 år för alternativ 2 samt 13 år 

för alternativ 3. All dessa är under de 33 år som är kravet för en lönsam investering enligt 

Skärgårdsstiftelsen och visar att samtliga investeringen kan betraktas som lönsamma, men att störst 

besparingar kan göras för alternativ 3.  
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13   Diskussion 

Det antagandet som gjorts för gästhamnens varmvattenförbrukning gör att hela den totala 

besparingen påverkas av detta. I dagsläget finns inga uppmätta värden för varmvattenförbrukningen 

eller för varmvattenberedarnas elförbrukning. Detta gör att det inte finns falltypiska värden att 

jämföra med de gjorda beräkningarna. För att säkerhetsställa besparingen mer noggrant skulle givare 

kunna sättas vid proppskåpet som finns existerande för uppvärmning av vatten/elförsörjning av 

varmvattenberedarna. Alternativt att sätta en flödesmätare för varje varmvattenberedare. 

I och med antagandet att enbart titta på duscharnas användning försummas mängden använt 

varmvatten från kranarna i hamnboden vilket förstås också borde tas med för en noggrannare 

beräkning. Denna vattenförbrukning är dock svårare att uppskatta, men då antal duschar per dygn 

valts att läggas i överkant anses denna som försumbar. Att systemet överdimensionerats är inte alltid 

till fördel då om ett sådant solfångarsystem skulle monteras skulle det ej utnyttjas till fullo, sett över 

ett helt år. Därför har vikt lags på att en besparing är möjlig sett över ett årsbasis istället för att se 

den möjliga besparingen enligt Tabell 14. Ibland kan det alltså vara bättre att dimensionera systemet 

efter ett medelvärde, vilket också har gjorts, dock är detta medelvärde fortfarande väl tilltaget.  

Vid uträknandet av behövd solfångararea för att täcka behovet med hjälp av solfångarekvationen tas 

inte förlustfaktorn 0,96 med. Denna är tänk att kompensera för förluster som beror av 

solfångaranläggningens lutningsvinkel samt orientering, d.v.s. förluster i den totala absorptionen av 

solinstrålningen. Dock har denna uppskattats vara så pass liten att den försummas. Ett annat skäl att 

denna kan försummas är den stora osäkerheten i beräkningarna som helhet där solinstrålningen och 

vattenanvändningen är oförutsägbara. För att erhålla ett mer exakt värde kan olika typer av 

datorprogram användas där all påverkan och förlustfaktorer tas i beaktande för ett specifikt system. 

Ett exempel på ett sådant program är Polysun Software simulation av Vela Solaris.  

Vad gäller resultatet av nuvärdeskalkylen är frågan om denna kan anses lönsam eller ej. Detta då 

lönsamheten är beroende av att elpriset ökar eller att kalkylräntan ursprungligen är satt för högt. Just 

kalkylräntan är något som kan variera beroende på vilken typ av investering som ska göras och det är 

vanligt att en konsult hyrs in för att sätta en rimlig kalkylränta. Dock är det oklart när och hur 

Skärgårdsstiftelsens kalkylränta är satt och för vilken typ av investering. Vad gäller 

elprisförändringen innebär en regelbunden minskning av elpriset att investeringen inte kommer vara 

i närheten av lönsam, vilket självklart medför en stor risk. Frågan är om Skärgårdsstiftelsen och 

Hamnboden är beredda att ta en eventuell förlust för att främja den hållbara utvecklingen och i så 

fall hur stor förlust? Dock är ett ledande argument att en ökning på endast 0,64 öre/kWh·år för 

investeringsalternativ 3 gör att i alla fall denna investering kan beaktas som lönsam. Observera att 

denna lönsamhetsgräns är satt som Skärgårdsstiftelsens 33 år och efter denna tid kanske systemet 

inte är fungerande längre.  

Redan i modell och metodkapitlet utsesluts de alternativa solteknikerna, men faktum är att 

skillnaden i verkningsgrad mellan vakuum och plana inglasade solfångare inte är så stor. Där av 

borde vid en vidare studie möjligheten för en investering i ett vakuumrörsystem undersökas. Trots 

en dyrare investeringskostnad kanske dessa system skulle betala tillbaka sig snabbare då 

verkningsgraden är något högre.   
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14    Slutsats 

 Det är möjligt att med en solfångaranläggning med samma area som gästhamnstaket, täcka in 

hela genomsnittsbehovet av varmvatten under ett år. Dock är detta beräknat med ett 

genomsnitt av solinstrålning och vattenförbrukning vilket innebär att under perioder med låg 

solinstrålning och hög vattenanvändning så kommer systemet inte att räcka till samt att 

under månader med låg vattenanvändning och hög solinstrålning så kommer systemet att 

vara mycket överdimensionerat.  

 Då solinstrålningen och vattenanvändningen är parametrar med väldigt stora och 

oförutsägbara variationer kommer nuvarande elpatroner fortfarande behöva kopplas in vid 

behov. 

 Det är lönsamt att investera i ett solfångarsystem om elprisutvecklingen tas i beaktande. 

Dock finns även osäkerheter i detta om fallet är så att elpriset går ner i framtiden.  

Om elpriset fortsätter att stiga kommer den största kostnadsbesparingen att göras på det 

största systemet.  

 Om kapital finns bör Utö Gästhamn satsa på ett så stort solanläggningssystem som möjligt 

då avbetalningstiden blir mindre ju större systemet är samt att nuvärdet för alternativ 3 ökar 

snabbare än de andra alternativen vilket visar på en mer lönsam investering. Dock har 

alternativ 3 ett lägre nuvärde de första åren, detta på grund av en större begynnelsekostnad. 

 En investering i ett solvärmesystem bidrar till den hållbara utvecklingen och det största 

förslagna investeringsalternativet, alternativ 3, kommer att bidra mest. Detta genom den 

största besparingen koldioxidutsläpp som kommer av användandet av direktverkande el. Om 

hela energibehovet för uppvärmning av vattnet skulle täckas av ett solvärmesystem skulle 

detta innebära att mängden utsläppt koldioxid från denna del skulle vara lika med noll.  
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15 Bilaga 1: Exempel på ett solfångarsystem med ingående 

komponenter 

 

Figur 26: Ett exempelsystem för solfångare med ingående komponenter (Egen bild, inspirerad av Svesol, 2012). 
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16 Bilaga 2: Solinstrålning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 28: Globalstrålning för juli 2011 (SMHI a, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 29: Globalstrålning för augusti 2011 (SMHI a, 2011). 

Figur 27: Globalstrålning för Juni 2011 (SMHI a, 2011). 



-64- 
 

17 Bilaga 3: Gästhamnsbyggnaden 

 

Figur 30: Gästhamnsbyggnadens bottenvåning sedd ovanifrån (Skärgårdsstiftelsen, 2012). 

 

Figur 31: Gästhamnsbyggnadens östorienterade kortsida (Skärgårdsstiftelsen, 2012). 
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Figur 32: Varmvattenberedarnas placering på bottenvåningen. 500-liters VVB placering är markerad i rött och 

1500-liters VVB i blått (Skärgårdsstiftelsen, 2012). 
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18 Bilaga 4: Investeringsförslag 


