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Sammanfattning 
Karlstads kommun har antagit ett mål på att installera 2000m2 solfångare på kommunens 
fastigheter. Det finns olika typer av fastigheter som är aktuella för en solvärmeinstallation, då 
solvärmeinstalleras i fastigheter som är anslutna till fjärrvärmenätet uppstår 
intressemotsättningar mellan kommunens olika bolag. De bolag som hamnar i en 
intressemotsättning är fastighetsägaren och fjärrvärmebolaget. Vilket de gör tillföljd av 
bolagens olika mål som skiljer sig åt. Målet för fastighetsägaren är att minska sina 
energikostnader och minimera sin miljöbelastning med en solvärmeinstallation, 
fjärrvärmebolaget har som mål att producera en miljövänlig energi och samtidigt leverera en 
vinst till sin ägare.  
 
I denna rapport studeras hur en solfångaranläggning inom fjärrvärmenätet påverkar 
fastighetsägaren ekonomiskt samt hur fjärrvärmebolaget påverkas av en solvärmeinstallation, 
ett ägarperspektiv ska spegla rapporten. I rapporten studeras en fastighet och utefter den 
studerade fastigheten skalas sedan solfångararean upp till scenariot på 2000m2.  
 
Solfångararean som väljs till fastigheten är dimensionerad efter den tillgängliga takarean på 
45m2, arean för solfångaren väljs då till 40m2. För en solvärmeinstallation på 40m2 blir de 
ekonomiska konsekvenserna för fastighetsägaren negativa som genererar ökade kostnader 
med 104 000kr efter 20 års drift. För samma area på installationen får fjärrvärmebolaget ett 
inkomstbortfall på 128 000 kr. Totalt för de både bolagens ägare medför detta att ägaren får 
sina kostnader ökade med 230 000 kr till följd av en solvärmeinstallation. De kostnaderna får 
de tre inblandade bolagen då fjärrvärmepriset, elpriset och bränslepriset stiger med två 
procent. Då fjärrvärmepriset stiger med mer än inflationsmålet minskar fastighetsägarens 
kostnader samtidigt som fjärrvärmebolagets inkomstbortfall stiger, totalt för ägaren bli 
skillnaderna små då fjärrvärmepriset stiger.   
 
Då produktionen av värme minskar till följd av en solvärmeinstallation så minskar samtidigt 
elproduktionen i fjärrvärmebolagets båda huvudanläggningar, som är ett bio eldat 
kraftvärmeverk och en avfallspanna. Avfallspannan har i dag inte kraftvärme men inom en 
fyra års period så ska den konverteras om till kraftvärme. För varje minskad kWh 
elproduktion så ökar den så kallade marginalelen. Vilket innebär att importen av kolkondens 
producerad el ökar. Tillföljd av denna import ökar koldioxidutsläppen, då de båda 
anläggningarna hos fjärrvärmebolaget inte producerar något netto tillskott av koldioxid. Vid 
en installation på 40m2 solfångare så ökar utsläppen av koldioxid med 29 ton för varje år. 
Resultaten skalas sedan upp till en total solfångararea på 2000m2. 
 
Slutsatsen av rapporten är att det inte går att motivera en solfångarinstallation i 
fjärrvärmeanslutna fastigheter när det gäller ekonomi, samtidigt som solvärmeinstallationen 
bidrar till att öka utsläppen av fossil koldioxid. 
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Abstract  
Karlstad’s city has taken a political discussion about installing 2000m2 of solar collectors on 
the cities properties. The solar collectors will be installed on properties that are contacted to 
the district heating net. When the solar collectors are being installed two of the city’s 
companies get in a conflict of interests. The two companies get in the conflict of interests 
because of the two companies goals. The two companies that gets this conflict are the real 
estate owner and the district heating company. The real estate owner wants to lower there 
energy costs with a solar collectors installation. The district heating owner wants to produce 
environmental god energy and at the same time generate a profit to the owner.   
 
In the rapport shall a solar collector’s installation be studied, and look into who the real estate 
owner is affected and who the district heating owner gets affected of a solar collector’s 
installation. The study will have an owner prospective of the different problems and the owner 
for the two companies is Karlstad city.   
 
In this study a real estate is being analyst and at that estate is a solar collector installed at a 
area of 40m2. The consequences for the real estate owner when the solar collectors has been 
installed is higher costs, after 20 years the cost for the real estate owner is 100 000 skr. The 
solar collector generates energy, the production for the district heating owner reduces and 
causes that the company’s receipts is lower and the total coast after 20 years is 120 000 skr . 
The owner for theses two companies is Karlstad’s city, gets higher cost at a result of the solar 
collectors. The cost for the city after 20 years gets 238 000 skr higher because of the 
installation. Because of the solar collector installation the production of heat and electricity is 
lower, and because of this most the import of coal condenses increase. The coal condense 
produced electricity generates more carbon dioxide, what contributes to the global warming. 
The total amount of carbon dioxide for a year is 29 ton for the installation of 40m2 solar 
collectors.  
 
The result from the installation of 40m2 solar collectors is the same as for an installation of 
2000m2 the deferens between the two are the quantity.  
 
The conclusion of the rapport is that an installation of solar collectors on Karlstad’s city’s real 
estates is generates higher coasts for the city and at the same time the installation contributes 
to higher production of carbon dioxide.   
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1 Inledning 

1.2 Bakgrund  
Karlstads kommun har antagit ett politiskt mål på att installera 2000m2 solfångare på 
kommunens fastighetsbestånd. Det finns olika fastigheter som kan bli aktuella för solvärme, 
dels de som är anslutna till fjärrvärmenätet och de som har ett eget uppvärmningssystem. I de 
fallen då fastigheterna är anslutna till fjärrvärmenätet kan det uppstå intressemotsättningar 
mellan kommunens fastighetsbolag och energibolag. Intressemotsättningarna uppstår tillföljd 
av bolagens olika mål med sin verksamhet. 
 
Inom bolagen finns det en diskussion om det är miljövänligt och ekonomiskt försvarbart att 
installera solvärme i fjärrvärmeanslutna fastigheter. För fastigheterna med solvärme minskar 
fastighetens behov av fjärrvärme vilket bidrar till att fjärrvärmeleverantören får ett minskat 
underlag för sin värmeproduktion. Fastighetsägarens mål med att installera solvärmen är att 
minska sina energikostnader och samtidigt minska miljöbelastningen. Fjärrleverantören vill 
producera en miljövänlig värme samtidigt som de ska leverera vinst till sina ägare.  
 
Då de olika bolagen har samma ägare är det intressant att se de olika konsekvenserna för 
ekonomin och miljön som uppstår av en solvärmeinstallation ur ett ägarens perspektiv. En 
fastighet inom fjärrvärmenätet kommer att studeras med hänseende till miljö och ekonomi, 
resultatet från fastigheten kommer även att skalas upp till 2000m2 solfångare. 
 

1.3 Syfte och mål 
Studiens syfte är att tydliggöra hur solvärme påverkar den enskilda fastigheten när det gäller 
ekonomi och miljö för att se vilka förutsättningar som solvärme har i fastigheter som är 
anslutna till fjärrvärmenätet. Studien ska också klargöra vart intressemotsättningarna mellan 
de olika bolagen uppstår.  
 
Målet med studien är att svara på följande frågor: 

• Hur ska solvärmeanläggningen kopplas in i fastigheten? 
• Hur påverkas fastighetsägaren ekonomiskt av att solvärme installeras i fastigheten? 
• Hur påverkas fjärrvärmebolagets olika produktionsslag av solvärmeinstallationen och 

vilka konsekvenser får detta för miljöutsläppen och ekonomin?  
• Hur påverkas de båda bolagens ägare ekonomisk och miljömässigt? 

 

1.5 Avgränsning 
I studien kommer enbart solvärmeanläggningar som producerar varmvatten internt till 
fastigheten att studeras. Miljöaspekten i studien kommer bara att ta upp koldioxid utsläppen, 
på grund av tidsbrist. 
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2 Genomförande 
I studien kommer en typfastighet att studeras och granskas för att se hur solvärme kan 
installeras i fastigheten. Därefter kommer fastigheten att ligga som utgångspunkt för att se 
vilka konsekvenser frågeställningarna får om scenariot på 2000m2 solfångare genomförs.  
 

2.1 Studerad fastighet  
Fastigheten som ska studeras i rapporten är äldreboendet Rosenbad som ligger i centrala 
Karlstad. Fastigheten är ansluten till fjärrvärmenätet och är en relativt nybyggd fastighet med 
goda möjligheter att integrera solvärme i det befintliga uppvärmningssystemet. Fastigheten 
har åretruntboende med ett tappvarmvattenbehov året runt vilket skapar förutsättningar för 
solvärme där all producerad solvärme ska förbrukas internt i fastigheten.   
 
Fastigheten består av två höghus som är sammanbyggda med en lågdel. I lågdelen finns en 
restaurang och receptionen till äldreboendet. Fastigheten har 99 st åretruntboende som 
tillstörre delen är i behov att vård, vilket medför att det finns vårdpersonal i byggnaden dygnet 
runt. 
 
Varmvattenförbrukningen för fastigheten tas fram med hjälp av befintliga data för 
energiförbrukningen i fastigheten. Under sommarmånaderna juni, juli och augusti består 
energiförbrukningen enbart av varmvattenförbrukning. Förbrukningen av varmvatten är 
konstant under hela året. För att få fram en siffra på varmvattenförbrukningen tas ett medeltal 
på förbrukningen från 2001-2005 under de tre sommarmånaderna. Under denna period uppgår 
förbrukningen av varmvatten till 17,7MWh per månad1. Fastigheten förbrukar relativt mycket 
tappvarmvatten per boende räknat vilket kan bero på att fastigheten även har en restaurang 
och att det finns vårdpersonal som utnyttjar duschmöjligheter.  
 
Huset har relativt goda tekniska förutsättningar för att integrera ett solvärmesystem i det 
befintliga systemet. Fjärrvärmenätet ansluter till fastigheten i en gemensam undercentral för 
de båda husdelarna. Undercentralen består av en värmeväxlare mot radiatorkretsen och en mot 
tappvarmvattnet. På tappvarmvatten sida finns det idag tre stycken ackumulatortankar på 
vardera en kubikmeter som laddas från fjärrvärmenätet. Det finns dessutom utrymme för att 
placera flera tankar i samma utrymme som de tre existerande. Vilket underlättar för en 
solvärmeinkoppling då det redan finns befintliga ackumulatortankar som är anslutna mot 
fjärrvärmenätet.  
 
Placeringen av solfångaren är lämplig på det norra höghuset. Det norra huset har en takyta på 
ca 45m2 som är i rakt söderläge och en takyta som är ca 80m2 i västerläge. Det är främst dessa 
två takytor som är aktuella för en solfångarplacering. Dessa takytor ligger även i den delen av 
huset där undercentralen är placerad vilket underlättar inkopplandet av solvärmen i dagens 
system. Det blir enbart aktuellt med solfångare på det norra huset då det skulle bli för långa 
rördragningar från det södra huset då de båda hus kropparna enbart är sammanlänkade med en 
lågdel på en våning. Det finns samtidigt ett önskemål från uppdragsgivaren att undvika 
solfångare på det södra huset.   

                                                 
1 Tekniska verken 2006-04-19 redovisas som bilaga 
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2.1.1 Dimensionering av solfångaren och systemval till fastigheten 
När solfångaren ska dimensioneras utgås det från fastighetens speciella förutsättningar så som 
den begränsade takytan i rakt söderläge, som sätter en begräsning på hur stor solfångararea 
som kan installeras på fastigheten. Till varje kvm solfångare säger tumregeln att det ungefär 
ska vara 75 liter ackumulatortanksvolym2. Takytan som är tillgänglig är på 45m2 så 
installerade arean solfångare blir då 40m2. Till solfångararean så krävs det en 
ackumulatorvolym på tre kubikmeter.  
 
För att beräkna hur stort energiutbyte som en solfångare på 40m2 kan leverera används en graf 
i Areskougs miljöfysik3, med hjälp av grafen tas en tabell fram som redovisar hur stort 
energiutbyte som en solfångare har varje månad per kvm, i samma tabell redovisas även 
vilken energimängd som solfångaren på 40m2 bidrar med.  
 

Månad 
Energi i solfångaren 
kWh/kvm 

Solfångare 40m2 
kWh/månad  

   
Januari 6,64 266
Februari 16,64 666
Mars 32,2 1288
April 44,4 1776
Maj 52 2080
Juni 63,2 2528
Juli 50 2000
Augusti 46,4 1856
September 38,8 1552
Oktober 22 880
November 10 400
December 5,6 224
Totalt 387,88 15515
 
Tabell 1 Den energi som solfångaren tar till vara på [kWh/m2 och månad] 
 
 
Något som är viktigt att tänka på vid en solfångardimensionering är att ha tillräckligt stor 
ackumulatortanksvolym då det eftersträvas att ha en så låg returtemperatur som möjligt till 
solfångaren. Därför är det viktigt att ackumulatortankarna har en hög 
temperaturskiktningsgrad och det är även viktigt att ackumulatorvolymen är tillräckligt stor4. 
Samtidigt är det viktigt att ackumulatortanksvolymen inte blir för stor då det medför att extra 
mycket tillsats värme måste användas för att uppnå rätt temperatur på tappvarmvattnet. I den 
studerade fastigheten skulle en mindre ackumulatortank vara möjligt då solfångararean är 
liten i jämförelse med tappvarmvattenförbrukningen. Hur temperaturskiktningsgraden i 
tanken bli kan även påverkas av utformandet på ackumulatortanken, externa 
plattvärmeväxlare för tappvarmvattnet och tillsatsvärmen är att föredra5.  
 
  
 

                                                 
2 Solenergi sida 58 
3 Miljöfysik upplaga två sida 112 
4 Solenergi sida 58 
5 Solenergi sida 57 
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Det befintliga systemet ser idag ut så som figuren nedan, med både varmvattenvärmeväxlaren 
samt värmekretsensvärmeväxlare och de befintliga ackumulatortankarna. 
Varmvattenvärmeväxlaren är den längst till höger i figuren och värmekretsens den längst till 
vänster. Ovan varmvattenväxlaren visas de befintliga ackumulatortankarna som är 
seriekopplade. Utifrån ackumulatortankarna går tappvarmvattnet som ses längst upp till 
vänster, där det blandas med kallvattnet för att få rätt temperatur ut på tappvarmvattennätet. I 
figuren finns också andrar komponenter med, men de som beskrivits ovan är de som är 
figurens huvudkomponenter. Dagens system skulle gå att bygga om så det anpassas till en 
solvärmeinstallation men då syftet med studien är att se vilka effekterna som solvärmen 
medför i olika fastigheter vid en ”typ installation” så används inte det befintliga systemet 
idag.   
 
 

 
 
Figur 1 Hur dagens uppvärmningssystem ser ut med ackumulatortankar och de två skilda växlarna för 
varmvatten och värme. 
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2.1.2 Data för de olika kalkylerna  
För att få en bild över hur ekonomin hos fastighetsägaren påverkas av en solvärmeinstallation 
redovisas de ekonomiska kostnaderna innan solvärmeinstallationen och dessa jämförs sedan 
med de kostnader som fås efter solvärmeinstallationen.  
 
Fjärrvärmebolaget har olika taxor på fjärrvärmen på sommaren och vintern. Sommartid då 
solvärmen levererar den största delen av sin energi har fjärrvärmebolaget en taxa på 100 
kr/MWh exklusive moms. Fjärrvärme priset vintertid är 355 kr/MWh exklusive moms. Till 
den rörliga delen på fjärrvärmepriset tillkommer en effektavgift och en fastavgift. De fasta 
avgifterna och effektavgiften påverkas inte av en solvärmeinstallation då huset får samma 
effektbehov. Sommartaxan gäller för maj till augusti och vintertaxan de övriga månaderna.  
 
De investeringskostnader som redovisas nedan är från KBABs projekt som de genomförde på 
området Rud. Anläggningen som byggdes där bestod av ca 100m2 solfångare6. 
Total kostnaden för solfångaren plus installationskostnaden blir då 3 050 kr/m2. Till detta 
kommer kostnaden för ackumulatortankarna som är 28 kr/litern. Med de kostnaderna på 
installationen blir total kostnaden 3 850 kr/m2 solfångare. Drifts- och underhållskostnaderna 
per år uppgår till 0,5 procent av den totala investeringskostnaden7.  
För solvärmeinstallationer utgår ett investeringsstöd från staten på 25 procent8 eller maximalt 
250 000 kr per fastighet9. 
 
Indata till de ekonomiska beräkningarna:  

• Installationen kommer att finansieras med ett lån med 20 års avskrivning (den 
beräknade livslängden för solfångarinstallationen10) med rak amortering.  

• Låneränta på fyra procent11 
• Två olika scenarier på fjärrvärmepriset används en som håller samma utveckling som 

inflationsmålet (2%)12 och den andra med en realökning på tre procent.  
 
Formler för de ekonomiska kalkylerna: 
Investeringskostnad = Solfångare + ackumulatortank + installation  
Amorteringskostnad per år = Lånekostnad / 20 år   
Kvarvarande skuld = lånekostnad – amortering  
Räntekostnad per år = Kvarvarande skuld * räntan 
Driftkostnad per år = Investeringskostnad * 0,005 
Totalkostnad solvärme per år= Amortering + ränta + driftkostnad 
Kostnad för solvärmen = Total kostnad solvärme – minskad fjärrvärmekostnad  
 
Hur mycket energi som solfångaren bidrar med per månad är redovisat tidigare i tabell 1. Med 
lika stor del minskar fjärrvärmeförbrukningen.  
 

                                                 
6 Rud rapport sida 29 
7 Solenergi sida 21 
8 Rud rapport sida 29 
9http://www.stem.se/WEB/STEMEx01Swe.nsf/F_PreGen01?ReadForm&MenuSelect=465CE77B2A64C2C6C1
256  DE800387BEE 2006-05-11 
10 http://www.sp.se/energy/files/Rapporter/SPRapport2003-16.pdf sida 11 2006-05-01 
11 Magnus Morin 2006-05-10 
12 Johansson Carl-Gustav Föreningssparbanken  
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Här redovisas de indata som används vid beräkningarna över hur fjärrvärmebolaget påverkas 
ekonomiskt och miljömässigt av en solvärmeinstallation. Prisutvecklingen på både bränsle, 
elpris och ersättning ifrån förbränningen av soporna förväntas stiga med inflationsmålet på två 
procent. 
 
Den ekonomiska påverkan för fjärrvärmebolaget kommer att redovisas både för 
typfastigheten och för det scenario på 2000m2 solfångare.  
 
Data som de ekonomiska beräkningarna grundar sig på redovisas här nedan: 
 
För varje producerad MWh solvärme minskar produktionen av värme från de olika pannorna 
med lika mycket. Detta medför även att för varje MWh solvärme minskar elproduktionen med 
0,25 MWh för det biobränslepannan och för avfallspannan minskar elproduktionen med 0,2 
MWh per MWh solvärme med antagandet att pannan konverteras till en kraftvärmepanna13. 
Den minskade elproduktionen måste ersättas av någon annan produktion. Det produktionsslag 
som ersätter elen från de båda kraftvärmeverken antas vara koleldade kondensverk. För varje 
producerad kWh el från kolkondensverken genereras koldioxidutsläpp på 7,55kg14 som bidrar 
till växthuseffekten.  
 
Biobränslepannan: 

• Bränslepris 150 kr/MWh 
• Elpris intäkt 550 kr/MWh 
• En MWh värme ger 0,25 MWh el 

 
Avfallspannan: 

• Inkomst att förbränna avfallet 170 kr/MWh 
• Elpris intäkt 260 kr/MWh 
• En MWh värme ger 0,20 MWh el 

 
Till detta kommer intäkterna från värmeförsäljningen, med 100 kr/MWh sommartid (maj-
augusti) och vintertid med 335 kr/MWh (september – april ). 
 
Grunden till inkomstbortfallet är samma för varje år, priserna på både fjärrvärmen och elpriset 
antas öka med inflationsmålet på två procent. 
 

2.4 Fjärrvärmebolaget 
En intervju genomförs med fjärrvärmebolaget för att på så vis reda ut vilka konsekvenser som 
bolaget får till följd av en solvärmeinstallation i fjärrvärmeanslutna fastigheter.  
Innan intervjutillfället skickades frågorna till bolaget. Efter intervjun skickas svaren från 
intervjun tillbaka till fjärvärmebolaget så att de kan kontrollera att det inte har uppstått några 
missförstånd under intervjun.  
 
 

                                                 
13 Karlstads Energi Mats Preger 2006-05-15  
14 Lunds Energi sida 4 2001-02-26 (”Miljöfaktabok för bränslen”, IVL Svenska 
Miljöinstitutet, 1999) 
 

 9



 
 

3 Resultat 

3.1 Intervju med fjärrvärmebolaget15

 
• Vilka produktionsanläggningar är det som påverkas av en solvärmeinstallation då 

solvärmeproduktionen för solvärmeanläggningen är enligt tabell nedan? 
 
 

Månad 2000kvm solfångare  100kvm solfångare 40kvm solfångare 
  MWh/månad  MWh/månad MWh/månad 
 Januari  13 0,66 0,27
 Februari  33 1,66 0,67
 Mars  64 3,22 1,29
 April  89 4,44 1,78
 Maj  104 5,20 2,08
 Juni  126 6,32 2,53
 Juli  100 5,00 2,00
 Augusti  93 4,64 1,86
 September  78 3,88 1,55
 Oktober  44 2,20 0,88
 November  20 1,00 0,40
 December  11 0,56 0,22

Tabell 2 Redovisar med vilka energimängder som solfångare kan bidra med vid olika installerade areor.  
 

De anläggningar som påverkas av solvärmeinstallationen är framför allt avfallspannan och 
biobränslepannan. Dessa två anläggningar är fjärrvärmebolagets huvudanläggningar. 
Avfallspannan är i drift året runt medan biobränslepannan är i drift september till maj. När 
det är kallt både sommar- och vintertid finns det även andra anläggningar som är i drift 
och som tar upp temperatur svängningar. Tiden som avfallspannan inte räcker till för att 
täcka hela värmebehovet sommartid är liten och kan på så vis försummas när det gäller 
solvärmen och hur solvärmen påverkar driften för avfallspannan sommartid. De två 
anläggningar som kommer att påverkas av en solvärmeinstallation är biobränslepannan 
och avfallspannan.  

 
• Hur påverkas drifttiderna för de olika produktionsslagen? 
 
Drifttiderna för de båda anläggningarna påverkas inte av en solvärmeinstallation vid en 
installation på 2000 m2. Självfallet minskar produktionen för anläggningarna med lika 
mycket som solvärmeproduktionen bidrar med. De energimängderna som solvärmen 
bidrar med vid en solfångararea på 2000 m2 är mycket små i jämförelse med den totala 
produktionen i fjärrvärmebolagets anläggningar. Sommartid kan rökgaskondenseringen få 
stängas av tidigare pga. av solvärmen då det inte finns ett tillräckligt stort värmeunderlag 
på nätet. Avstängningen av rökgaskondenseringen påverkar inte avfallspannans funktion. 
 
• Leder de ändrade drifttiderna till några problem med driften och vilka 

miljökonsekvenser för den ändrade driften?  
 
Då solvärmen inte bidrar till någon ändring av drifttiderna mer än minska produktion 
uppstår det inte några problem med driften. Miljöbelastningen från pannorna påverkas inte 
heller av en solvärmeinstallation. Trots att rökgaskondenseringen kan få stängas av 
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tidigare pga. solvärmen påverkas inte rökgasreningen från avfallspannan, det som sker är 
att pannan minskar sin värmeeffekt ut på nätet. När detta sker kondenseras rökgaserna 
fortfarande och renas men de släpps ut varmare än vad de skulle ha gjorts om rökgaserna 
körts genom absorptionsvärmepumpen som utgör en central del i 
rökgaskondenseringsanläggningen. I dagsläget stängs rökgaskondenseringen av under viss 
tid på sommaren, då det är varmt och värmebehovet är lågt i fjärrvärmenätet. En 
solvärmeinstallation medför inte att rökgaskondenseringen stängs av bara pga. solvärmen.  

 
• Vilka utsläpp genereras ifrån era olika pannor vid normal drift per kWh? 
 
Då den biobränsleeldade pannan inte bidrar till några koldioxidutsläpp då den eldas med 
biobränslen som inte medverkar till växthuseffekten då utsläppen av koldioxid från denna 
panna ingår i det naturliga kretsloppet. Avfallspannan anses idag inte bidrar med några 
koldioxidutsläpp dock genomförs det en lagändring under sommaren som medför att 
sopförbränning kommer att beskattas med en koldioxidskatt. Skatten grundar sig på att 
soporna innehåller 12,6% material som bidrar med fossila koldioxidutsläpp. Skatten 
reduceras vid en kraftvärmeproduktion på avfallspannan.  

 
• Kommer en ökad solvärme produktion inom fjärrvärmenätet att påverka er 

kraftvärmeproduktion? Kan det leda till att ni får stänga av el produktionen tidigare 
och starta produktionen senare pga. minskad värmeavsättning? I så fall går det att 
uppskatta med hur mycket elproduktionen minskar? 

 
Solvärmeproduktionen påverkar kraftvärmeproduktionen på så sätt att produktionen 
minskar med lika stor del som solvärmen bidar med. Solvärmeproduktionen bidrar inte till 
att kraftvärmeproduktionen får stänga av tidigare eller start senare. Under tiden då 
biobränslepannan är i drift minskar elproduktionen med 0,25MWh för varje producerad 
MWh solvärme.  

 
Inom en fyraårsperiod är det högst troligt att även avfallspannan konverteras till att bli en 
kraftvärmepanna. Vid en konvertering till kraftvärme produceras det 0,2MWh el per 
MWh solvärme.  
 
• Vilka ekonomiska konsekvenser fås av att drifttiderna påverkas och att ni får ett 

minskat värmeunderlag?  
 
För biobränslepannan blir den ekonomiska påverkan som följer: 
Bränsle kostnad: 150 kr/MWh beräknas stiga med inflationsmålet. 
El priset ger en inkomst på 550 kr/MWh beräknas också stiga med inflationsmålet.  
 
För avfallspannan ser kostnaderna i dags läget ut på följande sätt: 
170 kr/MWh i inkomst för att förbränna soporna.  
 
Vid en framtida kraftvärmeinstallation kvarstår inkomsten för att förbränna soporna och 
samtidigt fås en inkomst ifrån elförsäljningen på 260 kr/MWh för denna produktion utgår 
inga el-certifikat så som det gör för det bio eldade kraftvärmeverket. 
 
• Speglas de faktiska kostnaderna av produktionen i sommartaxorna? 
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Sommartaxorna speglas bra av produktionskostnaderna men skulle samtidigt kunna vara 
lite lägre. Den rörliga delen av de faktiska kostnaderna för produktionen är låg i 
jämförelse med de fasta kostnaderna för personal och investeringar.  
 
• Vad händer med soporna om avfallspannan minskar sin produktion, kör ni pannan i 

vilket fall som helst? Kan ni lagra soporna under en tid och förbränna dem senare då 
det finns ett energibehov? 

 
Det går att lagra soporna i upp till två år om det skulle behövas. Just nu finns det ett 
överskott på sopor vilket gör att det är svårt att lagra några sopor då det inte finns något 
utrymme att förbränna lagrade sopor under resterande del av året. 
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3.2 Systemval till fastigheten 
Till den studerade fastigheten byggs en ny anläggning som är anpassad till en 
solvärmeinstallation. De befintliga ackumulatortankarna i den studerade fastigheten skulle gå 
att bygga om men i denna rapport studeras en ny installation. Den installationen som då 
genomförs i den studerade fastigheten går då även att använda i scenariot på 2000m2.  
 

 
Figur 2 redovisar en principskiss på hur den tänkta solvärmeinstallationen ska se ut med inkopplandet av 
ackumulatortankar.   
 
Principskissen ovan visar hur den tänkta ackumulatortanksinstallationen kan se ut. Kallvattnet 
tas in i den externa plattvärmeväxlaren och växlas mot ackumulatortanken därefter leds 
vattnet till fjärrvärmeväxlaren för tappvarmvatten vid behov. Det uppvärmda vattnet från 
solfångaren tas in i botten på ackumulatortanken och värmer upp ackumulatortanksvattnet. 
Det kan även bli aktuellt med en ackumulatortank som även har olika sätt att förhindra 
omblandning i tanken för att uppnå en så bra temperaturskiktning som möjligt.  
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3.3 Ekonomiska konsekvenser  
De ekonomiska konsekvenserna för de olika bolagen kommer att redovisas i en graf för olika 
scenarier, scenariot med 2 000 m2 kommer att redovisas enskilt.  
  

3.3.1 Studerad fastighet  
Dagens kostnader för tappvarmvattnet i den studerade fastigheten uppgår till totalt 57 000 
kr/år vilket kan jämföras med kostnaden som fastigheten får år ett med en 
solfångaranläggning som då uppgår till 91 000 kr. Kostnaden för fastigheten sjunker med 
avskrivningen och de minskade räntekostnaderna och år 20 så genererar 
solvärmeinstallationen en besparing på 5 000 kr.  
 
Grafen nedan redovisar det ekonomiska konsekvenserna av en solvärmeinstallation i den 
studerade fastigheten. Prisutvecklingen på fjärrvärmen och elpriset följer inflationsmålet.  

Ekonomisk påverkan av en solvärme installation på 40 kvm
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Figur 3 Redovisar det ekonomiska resultatet efter 20 års drift för de inblandade bolagen med en 
investering som kräver ackumulatortankar. Prisökningen på el, fjärrvärme och bränslepriserna håller 
inflationsmålet.  
 
Kostnaderna för fastighetsägaren efter 20 årstid i drift har genererat ett underskott på 104 000 
kr. Fjärrvärmebolaget har då ett inkomstbortfall på 128 000 kr tillföljd av 
solvärmeinstallationen. Ägaren till de båda bolagen får sina tillföljd av en 
solvärmeinstallation sina kostnader ökade med 232 000kr. 
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För att visa hur stor betydelse som fjärrvärmepriset utveckling är på en solvärmeinstallation 
redovisas hur det ekonomiska resultatet ser ut efter 20 år för de olika bolagen då den 
realprisökningen på fjärrvärmen är tre procent.  

Ekonomisk påverkan av en solvärme installation på 40 kvm
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Figur 4 Redovisar det ekonomiska resultatet efter 20 års drift för de tre inblandade bolagen vid en 
solvärmeinstallation på 40m2 med en reell prisökning på fjärrvärme priset på tre procent och när elpriset 
och bränslepriserna stiger med inflationsmålet.  
 
Då den reella prisökningen på fjärrvärmen är tre procent, blir resultatet för fastighetsägaren ett 
annat i jämförelse emot prisökningen som följer inflationsmålet. Efter 20 års tid har en 
solvärmeinvestering skapat ett underskott för fastighetsägaren på 56 000kr samtidigt som 
fjärrvärmebolaget får ett inkomstbortfall som blir 162 000kr till följd av 
solvärmeinstallationen vid en prisökning på fjärrvärmen med en realökning på tre procent. 
Ägaren till de båda bolagen får sina kostnader ökade till 218 000kr tillföljd av 
solvärmeinstallation i de fjärrvärmeanslutna fastigheterna.  
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 3.3.2 Scenario 2000m2 

För scenariot 2000m2 så blir de ekonomiska konsekvenserna de samma som för fastigheten 
med 40m2 solfångare det som skiljer dem åt är storleksordningen på de olika kostnaderna. 
Kostnaderna för olika scenarier redovisas nedan i form av olika tabeller. 
I tabellen nedan redovisas kostnaderna för scenariot 2000m2 med en prisutveckling på 
fjärrvärmen, elen och bränslekostnaderna på två procent. Totala investeringskostnaden för 
scenariot 2000m2 blir som för den studerade fastigheten 3 850 kr/m2.  
 
 
Fastighetsägarens kostnader efter 20 år -5,2 miljoner kr 

Fjärrvärmebolagets inkomstbortfall efter 20 år -6,4 miljoner kr 

Totalt för Karlstads kommun efter 20 år -11,6 miljoner kr 

 
I det fallet då fjärrvärmepriset stiger med en realökning på tre procent medan elpriset och 
bränslekostnaderna fortsätter att stiga med inflationsmålet blir kostnaderna fördelade som 
tabellen nedan visar.  
 
 
Fastighetsägarens kostnader efter 20 år -2,8 miljoner kr 

Fjärrvärmebolagets inkomstbortfall efter 20 år -8,1 miljoner kr 

Totalt för Karlstads kommun efter 20 år -10,9 miljoner kr 

 
 
3.4 Koldioxidutsläpp 
Koldioxidutsläppen ökar tillföljd av en solvärmeinstallation då det antas att den minskade 
elproduktionen från fjärrvärmebolaget ersätts med importerad kolkondensproducerad el. Vid 
en installation på 40m2 ökar koldioxidutsläppen med 29 ton per år. För en installerad 
solfångararea på totalt 2000m2 ökar koldioxidutsläppen med ca 1 400 ton per år.  
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4 Diskussion 
Solfångaranläggningen är i drift under hela året men med varierat energiutbyte, under samma 
period är det fler anläggningar än bara avfallspannan och biobränslepannan som är i drift. 
Under kalla vinterdagar bidrar solvärmen med små mängder och antagandet om att det bara är 
biobränslepannan som påverkas från september till maj. Under de tre sommarmånaderna juni, 
juli och augusti bidrar solvärmen med betydligt mer energi även under kallare dagar. Under 
kalla perioder är det inte alltid som avfallspannan kan leverera tillräckligt med energi ut på 
fjärrvärmenätet, under dessa perioder tas andra anläggningar i drift. Antagandet om att det 
bara är avfallspannan som påverkas sommar tid är inte lika självklart som för vinterfallet, men 
då avfallspannan står för det absolut största produktionen sommartid antas det ändå vara ett 
antagande som är godtagbart. Samtidigt som avfallspannan leverera för mycket energi under 
varmare perioder. När solvärmeinstalleras i fastigheter som är anslutna till fjärrvärmenätet 
bidrar solvärmen till att öka den tiden som avfallspannan levererar för mycket energi. När det 
sker stängs absorptionsvärmepumpen av i ett första skede för att minska energin som 
levereras ut på fjärrvärmenätet. Samma mängd avfall förbränns fortfarande men mängden 
energi som tas tillvara på minskar. I de fall som det inte räcker med att stänga av 
absorptionsvärmepumpen minskas förbränningen av avfallet, det avfall som inte kan 
förbrännas tillföljd av en solvärmeinstallation kan lagras oförbrända i upp till två år under de 
två åren kan energivärdet i avfallet minska och de bli svårare att förbränna. Vilket leder till 
både sämre verkningsgrad vid förbränningen samt svårigheter att reglera pannans drift för att 
uppnå en bra förbränning och hålla utsläppen så låga som möjligt. Det går med andra ord säga 
att det uppstår ett slöseri med energiresurser.  
 
De investeringskostnader som används i studien härstammar från en fastighet som genom 
gick en renovering i samband med solvärmeinstallationen, vilket under lättar installationen. 
Det svårt att förutse hur installationskostnaden förändras beroende på storleken på 
anläggningen som installeras. En större anläggning har troligtvis en lägre kostnad per kvm än 
vad en mindre anläggning har, men med hur mycket det skulle skilja sig mellan de små och 
stora anläggningarna är svårt att uppskatta. Den studerade fastighetsanläggning är mindre än 
anläggningen som investeringskostnaderna grundar sig på, vilket borde medföra att 
installationskostnaderna i studien borde vara lite högre. De investeringskostnaderna som 
anläggningen på Rud hade jämförs i studien med litteratur från Lunds tekniska högskola. Vid 
jämförelse med kostnaderna i denna studie ligger de mellan två olika projekt från Lunds 
tekniska högskola.  
 
Vid de ekonomiska beräkningarna utgås det ifrån vilket energiutbyte som solfångaren har 
under olika månader, med lika mycket energi som solfångaren levererar minskar fjärrvärme 
inköpen. Det som inte framgår i boken miljöfysik är vid vilka förhållande som 
solfångaranläggningen har det energiutbytet som boken beskriver. I boken beskrivs inte vilka 
temperaturer som solfångaren arbetare emot. I Miljöfysik finns det inte heller redovisas hur 
stor ackumulatortank som solfångaren arbetar emot. För den studerade fastigheten är 
solfångararean liten i jämförelse emot tappvarmvattenförbrukningen vilket borde medför att 
solfångaren får en låg returtemperatur, vilket kan medför ett högre energiutbyte. Då 
energiutbytet även ska gå att använda på flera olika fastigheter så ligger siffrorna från 
Miljöfysik som grund.   
 
Däremot har fjärrvärmeprisets utveckling stor betydelse för fastighetsägarens ekonomiska 
besparing. Hur fjärrvärmepriset ska utvecklas är väldigt svårt att spekulera om. Det finns 
många olika faktorer som påverkar prisutväxlingen dels tillgången på biobränsle i regionen, 
då efterfrågan på biobränsle ökar i regionen. Det som troligtvis påverkar fjärrvärmepriset mest 
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är utvecklingen av de globala priserna på olja. Trots att oljan är en liten del av 
fjärrvärmeleverantörens bränsle påverkas det totala priset starkt av prisutvecklingen på oljan. 
Priset på fjärrvärme bör hålla samma takt som det svenska inflationsmålet på två procent om 
inte priset på olja ökar kraftigt. För att kunna nå en ekonomisk besparing genom att installera 
en solfångare krävs det ett högre energipris på den energikälla som solvärmen ska komplettera 
och ersätta  
 
För varje kWh solvärme som produceras antas det att fjärrvärmeproduktionen minskar med 
lika mycket i det verkliga fallet är det möjligt att fjärrvärmebolaget ökar sin spillvärme för att 
kunna upprätt hålla samma elproduktion när det är lönsamt att bara producera el. Ifall 
fjärrvärmebolaget inte genomför ombyggnationen av avfallspannan inom en snarframtid blir 
konsekvenserna både ekonomiskt och miljömässigt andra än mot vad som har beräknats i 
rapporten. Inkomstbortfallet skulle inte bli lika högt utan kraftvärme på avfallspannan och 
importen av kolkondensproducerad el skulle inte öka i samma utsträckning. Marginalels 
antagandet visar tydligt på vilka stora konsekvenser som kan fås av att solvärme installeras i 
fjärrvärmeanslutna fastigheter. Den miljömässiga aspekten med att installera solvärme i 
fjärrvärmeanslutna fastigheter leder till att solvärmen ökar miljöbelastningen i form av ökade 
utsläpp av koldioxid. Om fjärrvärmebolaget haft en stor del oljeeldade värmeverk hade en 
solvärmeinstallation bidragit till minskade utsläpp av koldioxid. För att solvärmen ska bli ett 
bra miljöalternativ när det gäller koldioxidutsläpp är det viktigt att den installeras i de 
fastigheter som har sin uppvärmning baserad på fossila bränslen, så den inte ersätter 
förnyelsebarenergi och förnyelsebar elproduktion.  
 
Miljöpåverkan från de olika pannanläggningarna är mycket komplexa när produktionen 
minskar till följda av en solvärmeinstallation. När produktionen i anläggningarna minskar så 
minskar samtidigt utsläppen av olika ämnen som NOx och svaveldioxid men då 
anläggningarna är nya och moderna är utsläppen relativt låga och håller de krav som ställs på 
produktionen. Hur de andra ämnena som påverkas av minskad produktion är inte med i 
studien utan i studien är det enbart koldioxidutsläppen som beräknas men självklart påverkas 
alla andra utsläpp från anläggningarna också.  
 
Totalt blir en solvärmeinstallation en förlustaffär för kommunen när det gäller ekonomi och 
miljö. Då solvärmen både bidrar till ökade kostnader för fastighetsägaren och skapar ett 
inkomstbortfall för energibolaget. Samtidigt som solvärmen indirekt medför att utsläppen av 
koldioxid ökar, då solvärmen inte ersätter någon värmeproduktion som bidrar till 
växthuseffekten. Då även el produceras vid fjärrvärmebolagets tvåhuvudanläggningar bidrar 
även en solvärmeinstallation till en ökad import av kolkondens producerad el som har stora 
utsläpp av koldioxid. 
 
För att solvärmeinstallationen ska ha några förutsättningar att vara ett konkurrenskraftigt 
energislag när det gäller ekonomin gäller det att hitta de fastigheter som har en energikälla 
idag som är dyr eller har andra förutsättningar till att passa bra ihop med solvärmen. För att 
solvärmen ska minska miljöbelastningen i de fastigheter som den installeras krävs det att 
solvärmen installeras utanför fjärrvärmeområdet. Inom fjärrvärmeområdet bidrar solvärmen 
till ökade utsläpp av koldioxid i stället för minskade som är målet med en 
solvärmeinstallation. 
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5 Slutsats 
Slutsatsen som dras ifrån studien är att det är inte någon lysande idé att installera solvärme i 
fjärrvärmeanslutna fasigheter. Då solvärmen både bidrar till ökade kostnader för 
fastighetsägaren samt för hela Karlstads kommun då fastighetsägaren får ökade kostnader och 
energibolaget tappar intäkter från elförsäljningen och värmeförsäljning till följd av det 
minskade värmeunderlaget.  
 
Sommartid bidrar solvärmen till sämre utnyttjande av energiresurser då rökgaskondenseringen 
får stängas av tidigare tillföljda av en solvärmeinstallation. Samtidigt medför 
solvärmeinstallationen till minskad elproduktion av förnyelsebar energi som i sin tur leder till 
ökade utsläpp i from av koldioxid ifrån kolkondensproduktion. Fjärrvärmebolaget minskar 
sina inkomster tillföljd av en solvärmeinstallation och energiöverskottet, som finns under 
varma sommarperioder, ökar. Detta innebär ett sämre utnyttjande av energiresurser. 
 
För att solvärme ska vara en ekonomisk och miljömässigt bra affär är det viktigt att hitta de 
fastigheter som är lämpade för solvärme, de fastigheterna bör ligga utanför fjärrvärmenätet.  
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