
  
 

Sjöingenjörprogrammet 
 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIONERING AV 

VÄRMEANLÄGGNING 
ASSJÖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niclas Larsson 

Per Emil Nordqvist 

Christian Kasesalu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Självständigt arbete 15 hp                 Handledare: Christer Johansson 

Sjöingenjörsprogrammet 180 hp                                          Linnéuniversitetet 

Sjöfartshögskolan                                          Läsåret 2010-2011  



ii 

 

LINNÉUNIVERSITETET 
 

 

Sjöfartshögskolan 
 

 

Utbildningsprogram:   Sjöingenjörsprogrammet 

 

Arbetets art:   Examensarbete, 10hp 

 

Titel:    Dimensionering av värmeanläggning 

 

Författare:   Per Emil Nordqvist 

Christian Kasesalu 

 Niclas Larsson 

 

Handledare:    Christer Johansson 

 

 

 

 

SAMMANFATTNING 
 

Projektet är gjort på uppdrag av BAR Fastighetsförvaltning AB. BAR har för avsikt att byta ut 

värmesystemen för tre närliggande hus. Två nya lägenheter ska även byggas och man ville 

därför se över möjligheten med en centralt placerad panna i ett närvärmesystem. Projektet 

gick ut på att ta fram en teknisk lösning för denna närvärmeanläggning och sedan ta in pris 

från leverantör. Dessutom ville uppdragsgivaren veta om solvärme är ett ekonomiskt lönsamt 

komplement till anläggningen. Resultatet redovisas i form av en specificerad priskalkyl.  

 

Resultatet blev en fliseldad panna på 50 kW som jobbar mot fem ackumulatortankar på 500 

liter styck. Värmen transporteras av en cirkulationspump med konstant cirkulation genom 

PEX- kulvert. 

 

En solvärmeanläggning med 36 m
2
 solfångare fördelat på de tre husen betalade av sig själv på 

sin förväntade livslängd. Detta i form av minskade bränslekostnader. Solvärme är med andra 

ord ett lönsamt alternativ. 
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SUMMARY 
 

The project is made on behalf of the company BAR Fastighetsförvaltning AB. BAR intends to 

replace the heating systems of three adjacent houses. Two new apartments are also planned 

for construction and therefore BAR wanted to examine the possibility of a heating system 

with a central boiler. The project was to come up with a technical solution for the system and 

bring in price from a supplier. In addition, the client wanted to know if solar panels are a 

profitable supplement to the facility. The results are presented in a price calculation with 

detailed specifications of the components. 

 

The result was a wood chip boiler at 50 kW with five storage tanks of 500 litres each. The 

heat is transferred to the tanks by a pump with constant flow through PEX- pipes. 

 

A solar heating system with 36 m
2
 of solar panels divided over the three houses paid itself off 

during the life expectancy of the equipment. This in the form of reduced fuel costs. Solar 

heating is thus considered to be a profitable alternative. 
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1. INLEDNING 
 

1.1. Bakgrund 
 
Projektet är gjort på uppdrag av BAR Fastighetsförvaltning AB (BAR). BAR ägnar sig åt 

förvaltning och uthyrning av fastigheter. För närvarande äger de ett antal hus, vilka hyrs ut till 

privatpersoner, samt lagringsutrymmen. För framtiden finns planer på att bygga om två 

verkstäder till hyreslägenheter. 

 

BAR har för avsikt att byta ut värmesystemen för tre närliggande hus (se BILAGA 2: 

Fastigheter). Detta eftersom nuvarande system är gamla. Två av husen har vedeldade pannor 

vilket även medför en hel del arbete. Man vill därför se över möjligheten att bygga en 

närvärmeanläggning med en stor biobränslepanna för försörjning av värme och 

tappvarmvatten i alla tre hus samt de två planerade lägenheterna. BAR menar att detta 

drastiskt skulle minska arbetet för drift och underhåll jämfört med att ha separat uppvärmning 

av fastigheterna. De vill även veta om det är lönsamt att komplettera pannan med solvärme. 

Fullständiga krav och önskemål finns beskrivet i BILAGA 1: Direktiv. 

 

 

 

1.2. Syfte 
 

Syftet med projektet är att ta fram en teknisk lösning på en komplett värmeanläggning samt 

dimensionera denna utifrån kundens krav och önskemål (BILAGA 1: Direktiv). Därefter ska 

pris tas in från leverantör. Detta ska sedan sammanställas i en specificerad priskalkyl som 

uppdragsgivaren kan använda för att fatta beslut om beställning. 

 

 

 

1.3. Tillvägagångssätt 
 

För att ta reda på hur anläggningen ska vara uppbyggd får man utgå ifrån följande frågor på 

varje individuell komponent: 

 

Vilken funktion ska den ha? 

Vad ska den klara av (temperatur, flöde, livslängd et cetera)? 

 

Dessutom har hänsyn tagits till hur komponenterna fungerar tillsammans. 

 

För att hitta rätt produkter måste man först och främst ta reda på vad som finns på marknaden. 

Därefter får man jämföra dem och se vilken som bäst uppfyller de krav som ställs på dem. 

Vid likvärdiga lösningar är priset den avgörande faktorn. 

 

Information om produkterna hittas lämpligast hos leverantörer och återförsäljare. Därför ska 

man vara kritisk till denna information och vara väl medveten om att deras främsta mål är att 

sälja produkten. 
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2. UTFÖRANDE 
 

2.1. Förutsättningar 
 

Fastigheterna som ska värmas är tre hus samt två lägenheter med den sammanlagda arean 

491m
2
 (figur 1). För fastigheternas specifikationer se BILAGA 2: Fastigheter. 

 

Området har ritats upp i ett 3D-program med hjälp av Lantmäteriets karta över tomten, sedan 

har 3D-ritningen jämförts med Google Earth. Mätningar på plats konstaterar att ritningen 

stämmer med en tolerans på ±0,5 m. Detta anses vara acceptabla toleranser. Resultatet är att 

det behövs 220 meter dubbelrör. 

 

 
 

Figur 1: Assjö 3:9 och 3:10, norra Roslagen. 

 

 

Alla beräkningar är gjorda efter förutsättning att husen är renoverade (tilläggsisolering och 

byte av fönster) då detta ska vara gjort när och om värmeanläggningen byggs.  

 

Efter diskussion med uppdragsgivaren stod det klart att det lämpligaste bränslet är flis. Flis 

klarar av såväl de praktiska som ekonomiska krav som är uppsatta för bränslet. (BILAGA 1: 

Direktiv). Pellets är ett bra alternativ men då det är förädlat och har ett högre energiinnehåll 

per volymenhet har det också ett högre pris per kWh. BAR har möjlighet att lagra stora 

mängder bränsle i området och därför är priset avgörande. 

 

Uppdragsgivaren gjorde även klart att ingen av den nuvarande utrustningen (bergvärmepump, 

varmvattenberedare et cetera) ska användas, bortsett från radiatorer med tillhörande rör. 

 

Skorsten för pannan ingår inte i uträkningarna då det inte är bestämt var pannan ska vara 

placerad i byggnaden eller hur mycket av byggnaden som behöver göras om. 

 

Då uppdragsgivaren inte bestämt var i husen överföringsenheten ska vara placerad eller var 

kulverten ska dras in har han låtit oss bortse från rördragning mellan dessa. 
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För att kunna bestämma de bästa tekniska lösningarna utifrån funktion och kraven i direktivet 

delades anläggningen upp i nedanstående delar: 

- Panna 

- Brännare/styrning 

- Kulvert 

- Överföringsenhet 

- Solvärme 
 

 

Under arbetets gång har anpassning till den utrustning som finns tillgänglig på marknaden 

gjorts. Av den anledningen är många beslut fattade- och uträkningar gjorda efter uppgifter 

från leverantörer. Många av anläggningens delar är även valda för att fungera tillsammans och 

inte bara för dess individuella egenskaper. I de fall krav på funktion uppfyllts av produkter 

med olika lösning har priset varit avgörande. 

 

Tillbehör till utrustningen, som krävs för säkerhet och funktion (exempelvis expansionskärl 

och säkerhetsventiler), anses tillhöra respektive del och omfattas inte av denna undersökning. 

De ska dock ingå i priskalkylen om leverantörerna ser det som extrautrustning. 

 

Då det visade sig lönsamt med solvärme är anläggningen utformad för detta (2.6. Solfångare). 

 

Bränslet som har använts vid beräkningar är flis med ett värmevärde på 700 kWh/m
3
 med 35 

% fuktighet. Priset på denna flis är 218,75 kr/m
3
 (inklusive moms). Uppgifterna kommer från 

Gimo Värmeverk. 

 

Temperaturerna i systemet är bestämda efter förutsättning att cirkulationspumpen jobbar 

konstant. Man vill då ha en så liten effekt som möjligt på pumpen. Om det är en stor 

temperaturdifferens mellan inlopp och utlopp på pannan behöver man inte lika stort 

volymflöde för att tillgodose fastigheterna med tillräcklig effekt. Detta resulterar i att en 

mindre pump med mindre effekt kan användas. Temperaturdifferens i systemet är på 30 °C. 

När det räknades på detta blev resultatet att det skulle räcka till för att täcka effektbehovet 

med ett lågt volymflöde. De tänkta temperaturerna är 80 °C från pannan och 50 °C i returen 

(Anders Waltersson, Upplands Värmecenter). Efter dessa förutsättningar har sedan kulvert 

och pump dimensionerats, med hänsyn tagen till tryckfall i hela systemet. Om man dessutom 

kan reglera volymflödet på pumpen kan man anpassa detta till värmebehovet. 

 

 

 

2.1.1. Standarder och regler 
 

Boverkets Byggregler (BBR) är det regelverk som gäller vid nykonstruktion om 

anläggningseffekten är mindre än 500 kW (Närvärme med biobränslen (2005)).  

 

Enligt BBR 6:42 och 6:43 ska en värmeanläggning utformas så att den värme som krävs för 

att upprätthålla termisk komfort kan levereras. Med termisk komfort menas bland annat att 

den lägsta temperaturen i bostads- och arbetsrum inte får vara lägre än 18 °C vid DVUT 

(dimensionerande vinterutetemperatur) för det området. 

 

Reglerna i BBR kan ersättas och kompletteras med standarderna SS-EN och SS-ENV under 

förutsättning att de uppfyller svenska krav (Boverket, BFS 2006:12). 
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2.2. Panneffekt 
 

Att beräkna erforderlig toppeffekt för ett hus är väldigt svårt. Enklaste sättet att göra detta på 

är om man har tillgång till en specificerad faktura över energiförbrukning under en kall dag.  

Har man inte det behöver man kunskap om husets isolering, fönster och ventilation som 

endast kan mätas upp. Kan man inte göra något av ovanstående är det vanligt att man istället 

använder tumregler för beräkning av toppeffekten. Vanligtvis räknas det med att 20-30 W/m
3
 

eller 70 W/m
2
 är tillräckligt för värme. Sedan lägger man till ca 2 kW för varmvatten. Om 

pannan dessutom är placerad i ett fristående hus räknar man med en effektförlust på ca 4 

kW/100 meter kulvert (Södra Skogsreviret, Planering av värmeanläggningar och SWEBO 

BIOENERGY AB, Biovärmeguiden). 

 

Då tre av fastigheterna i denna anläggning ska renoveras och de andra två inte är påbörjade 

har det endast funnits möjlighet att uppskatta toppeffekten. Det har gjorts genom att räkna 

med 100W/m
2
 bostadsyta. Då mycket kulvert ska användas och dessutom säkerställa att 

pannan räcker till. 

 

Beräkningarna nedan är baserade på den sammanlagda arean för fastigheterna (491 m
2
) och 

kulvertförluster enligt BILAGA 4: Beräkningar. Förluster i ackumulatortankar anses 

försumbara då tankarna står i husen som ska värmas upp. Husen kan då tillgodogöra sig denna 

värme.  

 

Effektbehov: 

Fastigheter   49 kW 

Förluster (BILAGA 4: Beräkningar)  2.5 kW 

 

Totalt:    51.5 kW 

 

 

En panna klarar av att leverera högre effekt än märkeffekten, dock med ökade förluster. 

Verkningsgraden är även sämre vid lägre arbetsområde. Eftersom man större delen av året 

ligger under toppeffekten blir dessa förluster större om man väljer en panna med för stor 

effekt. Med detta i åtanke samt att den beräknade toppeffekten är högt räknad har beslut tagits 

om en panna på 50 kW. Alternativet hade varit 55 eller 60 kW beroende på fabrikat. 

 

 

 

2.3. Brännare och styrning 
 

För att bestämma vilken typ av brännare anläggningen ska utrustas med fanns det några krav 

från uppdragsgivaren. Beställaren har ett önskemål om att pannan ska vara automatisk och 

silon ska ha en förrådskapacitet på en veckas eldning vid fullast.  

 
En vanlig teknisk lösning på marknaden idag är stokermatad brännare. Det betyder att man 

har ett system med matarskruvar som matar bränslet från silon till förbränningsrummet. 

Matningen av bränslet kan ske kontinuerligt eller genom att en liten mängd i taget matas fram, 

detta för att förbränningen ska ske under optimala förhållanden (ÄFAB, Fliseldning). 

 

Pannan ska vara automatisk. Detta innebär att lastreglering, bränslematning, askurmatning, 

sotning, fläkt och tändning ska skötas automatiskt av en styrenhet. Denna form av styrning är 
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mer eller mindre standard på de brännare som finns på marknaden idag. Det ska även finnas 

lambdasond för mätning av rökgaserna kopplad till styrningen. Lambdasonden känner av 

syrehalten i avgaserna och anpassar bränsle/luft- förhållandet. På så vis kan pannan eldas med 

högre verkningsgrad oavsett kvalitet på bränslet vilket ger minskade bränslekostnader. 

 

Pannan ska vara utrustad med automatiskt släcksystem samt skydd för bakbrand. 

 

Kravet på silon är att den maximalt behöver fyllas en gång i veckan. Vid ett värmevärde på 

700 kWh/m
3
 hos bränslet måste man ha en silovolym på 12 m

3
. Vid fullt effektuttag kommer 

bränslet i silon då att räcka i lite drygt sju dygn (för uträkning se BILAGA 4: Beräkningar).  

 

Baserat på detta har beslut tagits om att brännaren ska vara av stokertyp med automatisk 

styrning och en silo på minst 12 m
3
. 

 

 

 

2.4. Överföringsenhet 
 

2.4.1. Fjärrvärmecentral eller ackumulatortank 
 

Det finns två olika sätta att föra över värme från pannan till husen, fjärrvärmecentral och 

ackumulatortank. Fjärrvärmecentralen är mindre i storlek då den är består av 

plattvärmeväxlare för överföring av värme från det centrala nätet. Med ackumulatortank 

värms vattnet för värme och tappvarmvatten upp genom slingor i tanken, alternativt 

förrådsberedare för tappvarmvattnet. Vattnet i tanken värms antingen upp genom att man 

pumpar in nytt vatten från pannan när temperaturen sjunkit till en viss nivå eller genom slinga 

från pannan, så kallad kulvertslinga (se 2.4.2. Drift). 

 

 

 
Figur 2: Förenklad principskiss över ett närvärmesystem uppbyggt med ackumulatortankar i varje hus. 
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Figur 3: Förenklad principskiss över ett närvärmesystem med fjärrvärmecentraler och centralt placerad 

ackumulatortank. 

 

 

  
Figur 4: Från vänster; Fjärrvärmecentral och Ackumulatortank. 

 

 

Fliseldning är en trög process vilket innebär att det tar lång tid för pannan att anpassa sig till 

effektförändringar. Om man eldar mot en ackumulatortank finns det värme att ta av medan 

pannan anpassar sig. Detta betyder att det behövs en central ackumulatortank om man väljer 

att sätta fjärrvärmecentraler i fastigheterna. Denna tank skulle i detta fall vara placerad i 

pannhuset. Då även en välisolerad tank har förluster skulle dessa också hamna i pannhuset. 

Om man istället använder mindre ackumulatortankar (förrådstankar) i varje fastighet behöver 
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man inte ha den centrala tanken. Dessutom förflyttar man förlusterna från ackumulatortanken 

till fastigheterna där denna värme kommer till nytta. 

 

Med solvärme som komplement till pannan krävs någon form av ackumulering. När 

solfångarna producerar som mest värme blir temperaturen i systemet väldigt hög och utan 

någon form av ackumulering måste man då förbruka värmen för att inte skada anläggningen. 

Dessutom behöver man möjlighet att lagra värme för dagar med mindre solinstrålning. Med 

centralt placerad ackumulatortank måste det dras väldigt mycket kulvert från solfångarna 

(solkulvert) vilket är kostsamt. 

 

I de uppvärmda fastigheterna är utrymmet inget problem. Förlusterna vid en centralt placerad 

ackumulatortank samt ett högre totalpris för en sådan lösning har gjort att beslut om 

ackumulatortankar i fastigheterna togs. Dessutom blir det då billigare att komplettera 

anläggningen med solvärme på grund av mindre solkulvert. 

 

 

 

2.4.2. Drift 
 

Det finns olika sätt att reglera värmen i ackumulatortankarna. Ett sätt är att låta temperaturen 

sjunka till en viss nivå innan man värmer upp vattnet i den. Detta medför dock att man 

behöver reglera pannan mot temperaturen i tankarna. Med fem tankar skulle detta bli ganska 

svårt och mycket extra utrustning skulle behövas. Ackumulatortankarna måste dessutom 

dimensioneras för att klara ett visst antal tappningar av varmvatten utan att temperaturen i 

dem blir för låg. I detta fall passar det då bättre med konstant cirkulation i hela systemet. Det 

innebär att varje tank kommer ta upp värme om det behövs samtidigt som pannan bara 

reglerar mot temperaturen på returvattnet. Med denna typ av reglering används kulvertslinga 

för att få en jämnare temperatur i toppen av tanken. Det är i toppen man tar ut värmen för 

radiatorer och tappvarmvatten. Kulvertslinga ger även bättre skiktning i tanken vilket ökar 

effektiviteten på solvärmeanläggningen. 

 

Ackumulatortankarna är dimensionerade för solvärmen. Om endast de fastigheter som är 

utrustade med solfångare skulle värmas upp av solvärmeanläggningen hade de behövt tankar 

på 750 liter. I detta fall kommer dock solfångarna kunna värma de tankar som står i 

lägenheterna genom befintlig kulvert och cirkulationspump. Därför beslutades det om fem 

tankar på 500 liter. Tankarna kommer vara placerade i fastigheterna. 

 

 

 

2.4.3. Utrustning 
 

Ackumulatortankarna ska vara utrustade med varmvattenberedare, slingor för kulvert och 

solvärme, shuntpaket för radiatorkretsen och elpatron (figur 5). Varmvattenberedarna ska vara 

på 200 liter i husen och 110 liter i lägenheterna. Skillnaden beror på att lägenheterna med 

största sannolikhet kommer förbruka mindre varmvatten. 

 

Valet av varmvattenberedare framför slinga för tappvarmvatten är baserat på att det är hög 

kalkhalt i vattnet (BoRö AB, FAQ). En slinga riskerar därmed att sättas igen av kalk. 

Varmvattenberedaren är placerad i toppen av tanken vilket ger hög temperatur. För att sänka 

temperaturen till maximalt 60°C, minst 50°C (Boverket, BFS 2006:12, 6:621), ut till 
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förbrukare används en blandventil. Denna blandar ut varmvattnet med kallvatten för önskad 

temperatur. 

 

Kulvertslingan placeras ca 20-30 cm ovanför solslingan (figur 5). Detta beror på att solslingan 

kan luras att tanken är varm om man stödeldar med pannan vid urladdad tank. 

 

Shuntpaketet för radiatorerna tar varmt vatten från toppen av tanken och återför kallt vatten 

till botten genom ett dykrör. Detta för att underlätta skiktning. 

 

Termostaten till shuntventilen jämför inomhus- och utomhustemperatur, baserat på dessa 

temperaturer avgör termostaten hur mycket vatten som ska recirkuleras genom shunten.  

 

 
Figur 5: Ackumulatortanken i genomskärning. Visar ungefärlig placering av utrustning. 

 

 

Elpatronen placeras i övre halvan av tanken. Detta eftersom när elpatronen används är det för 

stödvärme och det finns ingen anledning att värma hela tanken. 

 

Solslingan placeras i botten av tanken, detta för att solvärmen vill arbeta mot så låg 

temperatur som möjligt. 

 

 

 

2.4.4. Mätning av förbrukad energi 
 

Mätning av förbrukad energi ska ske vid varje ackumulatortank. Den utrustning som finns på 

marknaden gör detta genom att mäta temperaturdifferensen mellan in och utlopp på vattnet 

från pannan samt volymflödet på vattnet. Med hjälp av dessa data räknar den sedan ut 

mängden energi som tillförts till tank. 
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Informationen från mätaren ska gå att läsa av lokalt och energiförbrukningen måste loggas. 

Livslängden på utrustningen ska vara lika lång som den beräknade livslängden på pannan. 

 

 

 

2.5. Kulvert 
 

2.5.1. PEX eller koppar 
 

Kulvert för mindre anläggningar finns i huvudsak i två material, PEX och koppar. Skillnaden 

mellan dem är främst att koppar klarar högre temperatur. Koppar är även betydligt dyrare än 

PEX- kulverten och då stora mängder kulvert (220 meter dubbelrör) ska användas är priset 

viktigt. PEX innebär att materialet består av tvärbunden polyeten.      

 

Egenskapen generellt med PEX- kulvert är att hänsyn inte behövs till materialets utvidgning, 

detta krävs däremot när kulverten är i metall. Det kräver mindre kulvert då man kan förlägga 

kulverten kortaste vägen mellan punkt A och B. Då PEX- kulvert inte behöver lödas eller 

svetsas i skarvarna krävs inte lika bred fåra. Detta minskar då även kostnaden för grävning av 

fåran. 

 

Då både PEX och koppar klarar av den tänkta arbetstemperaturen, 80 °C, har PEX valts på 

grund av lägre pris samt minskade kostnader för anläggning. Åldersbeständigheten på PEX- 

kulverten är beräknad till över 50 år (BILAGA 7: Åldersbeständighet Maxitherm). 

 

 

                                                                                          

2.5.2. Dimensionering 
 

Kulverten har dimensionerats med hjälp av Maxitherms datablad för värmeförluster och 

tryckfall (AB Isoleringsmetoder, Maxitherm, datablad kulvert). Detta har gett rördimensionen 

DN20 vilken har en innerdiameter på 20,4 mm. 

 

 

 

2.5.3. Cirkulationspump 
 

För att bestämma vilken pump som ska användas finns det två faktorer att ta hänsyn till, flödet 

och tryckfallet. Anläggningens totala volymflöde blir 1460 l/h med tryckfallet 54 kPa 

(BILAGA 4: Beräkningar). 

 

Detta betyder att en pump som klarar dessa kriterier måste väljas. För att dessutom kunna 

effektivisera anläggningen ska pumpen ha reglerbart volymflöde. Det gör att man kan anpassa 

volymflödet till värmebehovet. Vid lågt värmebehov kan man då minska volymflödet och 

därmed även tryckförlusterna. Pumpen drar då mindre effekt. Regleringen av volymflödet ska 

ske med hjälp av varvtalsstyrning (frekvensstyrning) av pumpen. 
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2.6. Solvärme 
 

2.6.1. Vakuumrör eller plana 
 

Det finns två olika typer av solfångare, vakuumrör och plana. Enligt SP:s (Sveriges 

Provnings- och Forskningsinstitut) rapport Solvärmda Kombisystem har vakuumrör nackdelen 

att snö och frost ligger kvar längre på dem vilket minskar dess verkningsgrad under den 

kallare delen av året. Dock har de högre verkningsgrad under den varmare delen. Förhållandet 

mellan vakuumrör och plana solfångare är 1:1,35 vid 50 °C (Kovács och Pettersson, 

Solvärmda Kombisystem), det vill säga att 1m
2
 solfångare med vakuumrör ger samma effekt 

som en plan solfångare av måttet 1,35 m
2
. Priset för vakuumrör är dock ungefär det dubbla 

per kvadratmeter. 

 

Då det finns tillräckligt utrymme på taken togs beslutet att den plana solfångaren är det bästa 

alternativet. 

 

Den plana solfångaren är uppbyggd på ett sådant sätt att den går att montera direkt på 

ströläkten (infälld montering). Det ger ett mindre vindfång vilket betyder att kraven på 

hållfasthet hos installationen minskar. Dessutom blir det mer estetiskt tilltalande. Dock visade 

det sig vara dyrare med infälld montering än utanpåliggande, därför valdes en solfångare med 

det senare monteringssättet.  

 

 

 

2.6.2. Definition på lönsamhet 
 

För att solfångare ska ses som en lönsam investering måste de ge minskade bränslekostnader 

motsvarande sin egen inköpskostnad under den beräknade livslängden (BILAGA 1: Direktiv). 

 

Exempel: 

Inköpspris  solvärmeanläggning   120000 SEK  

Tillförd energi per år (till ackumulatortank)  12000 kWh 

Avskrivningstid    20 år  

 

Pris per kWh    0,5 SEK 

 

120000 kr/(12000 kWh*20år) =0,5 SEK/kWh 

 

 

För att solvärmeanläggningen i exemplet ovan ska anses lönsam måste priset på flis 

överstiga 0,5 kr/kWh. Man bör dock ta hänsyn till att en panna eldar med väldigt låg 

verkningsgrad under den tid solpanelerna är som effektivast. Om pannan eldar med en 

verkningsgrad på 50 % kommer det gå åt bränsle motsvarande dubbla energiinnehållet 

(24000 kWh) för att leverera samma mängd energi som man får ut av solpanelerna. 

Dessutom går det åt bränsle för att täcka förluster i kulvert. 
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2.6.3. Dimensionering 
 

Generellt kan man säga att en person i hushållet kräver 2-3 m
2
 plana solfångare samt att varje 

kvadratmeter av dessa kräver 50-100 liter lagringsvolym (Kovács och Pettersson, Solvärmda 

Kombisystem). 

 

Eventuella solfångare ska vara placerade på de tre husens tak. Detta eftersom det inte anses 

lönsamt att utrusta lägenheterna med solfångare då de inte kommer vara särskilt stora 

förbrukare av varmvatten. Alternativet att sätta solfångare på ladan föll när en centralt 

placerad ackumulatortank uteslöts. Dessutom skulle detta ge stora kostnader för kulvert från 

ladan. 

 

På grund av systemets uppbyggnad kan man överföra värme till lägenheterna genom kulvert 

och cirkulationspumpen för pannan när temperaturen i husens tankar blir hög under 

sommaren. Detta kommer antagligen inte räcka för att täcka lägenheternas 

varmvattenförbrukning men elpatronerna hjälper då till. Dimensioneringen har ändå skett 

efter den totala bostadsytan inklusive lägenheterna eftersom tillräcklig ackumulatorvolym 

kommer finnas i anläggningen. Större solfångararea ger även högre täckningsgrad, det vill 

säga solvärmen står för större del av den tillförda energin. 

 

Antag att det bor sammanlagt 16 personer i området då behövs 32-48 m
2
 plana solfångare och 

1600-4800 liter lagringsvolym. I denna undersökning om solfångare valdes ett paket från 

SveSol Värmesystem enligt nedanstående stycke. Med tre sådana paket uppgår solfångararean 

till 36 m
2
 och då kan fem ackumulatortankar på 500 liter användas. 

 

Svesol Favorit 6 (se BILAGA 6) är ett system med plana solfångare på 12 m
2
 komplett med 

styrning och monteringsdetaljer utan ackumulatortankar. Det som behöver kompletteras i 

värmeanläggningen är solslingor i ackumulatortankarna. Årskapaciteten för alla tre systemen 

är enligt leverantörens uppgifter 13896 kWh. Vilket även stämmer överens med uppgifter som 

finns att hämta på SP:s lista över godkända solvärmepaneler för bidrag (SP, Godkända 

solfångare). 

 

 

 

2.6.4. Lönsamhet 
 

Lönsamheten redovisas enligt exemplet i 2.6.2. 

 

Uppgifter från leverantör ger: 

 

Svesol Favorit 6 

Inköpspris (BILAGA 4: Beräkningar)  126750 kr SEK 

Tillförd energi per år (till ackumulatortank)  13896 kWh 

Avskrivningstid (enligt leverantör)   30 år  

 

Pris per kWh    0,304 SEK 
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Verkningsgraden för pannan och systemet är okända och kulverten varierar i längd mellan 

husen. Det gör att denna beräkning av kostnaden för en fliseldad kWh mätt i 

ackumulatortanken blir fel men kan användas för att uppskatta kostnaden. 

 

Pris/kWh flisvärme: 

218,75 kr/700 kWh=0,313 kr/kWh 

 

Detta visar att solvärme enligt definitionen i direktivet är lönsamt om man bortser från 

installationskostnader. 

 

När man sätter in en pannverkningsgrad i uträkningen kommer priset att stiga, det gör att 

solvärmesystemet blir ännu mer ekonomiskt hållbart. Uppskattningsvis kommer det krävas 20 

till 50 % extra bränsle för att täcka verkningsgradsförlusterna. Det ökar priset i proportion till 

den mängd extra bränsle som krävs, så om förlusterna är 30 % blir priset 0,313*1,3=0,407 

kr/kWh. 

 

 

 

2.7. Bränsle 
 

I direktivet står det att en jämförelse av pris mellan olika bränslen samt en kalkyl för framtida 

prisutveckling ska göras. Det sistnämnda är näst intill omöjligt om man inte jobbar med detta 

till vardags. Den kunskap och erfarenhet som krävs för detta finns inte hos uppdragstagaren. 

Därför togs beslut om att avstå från denna punkt. Vad man däremot kan säga är att efterfrågan 

på biobränslen (exempelvis flis, pellets och bricketter) ökar i samhället, detta genererar 

givetvis högre råvarupriser. Däremot görs antagandet att det inte finns ett billigare alternativ 

till flis inom en överskådlig framtid då det är den minst förädlade produkten av de alternativ 

som finns i tabell 1 (3.7. Bränsle). 

 

Flis kräver mycket lagringsutrymme i förhållande till pellets och bricketter. Detta är dock inte 

ett problem då uppdragsgivaren har en lada som kan användas i detta syfte. Andra problem 

med att lagra fuktig flis är det mögel som bildas i flishögar samt den värmeutveckling som 

kan ske i dem. För att undvika riskerna med detta bör det finnas luftgenomströmning i 

lagringsutrymmet. Dessutom ska man inte hantera flisen utan andningsskydd. Vid fukthalter 

över 15 % ska flis inte lagras i för stora högar och det bör finnas möjlighet att mäta 

temperaturen i lagerstackarna.  

 

 

 

3. RESULTAT 
 

3.1. Anläggningens funktion 
 

Anläggningen ska fungera som ett mindre fjärrvärmenät med en värmecentral i form av en 

fliseldad stokerpanna. Värmemediet är vatten som transporteras till husen via kulverten. 

Framme i husen överförs värmen till ackumulatortankarna via kopparslingor. Detta är för att 

kunna upprätthålla kontinuerlig cirkulation i kulverten utan att störa skiktningen och låta 

pannan reglera mot temperaturen på returvattnet. 
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3.2. Panna 
 

Pannan ska vara en centralt placerad flispanna med en effekt på 50 kW. Vidare ska pannan 

vara utrustad med en stokermatad brännare och en silo på 12 m
3
. Lastreglering, 

bränslematning, askurmatning, sotning, fläkt och tändning ska skötas automatiskt. 

 

Pannan ska vara utrustad med släckanordning samt skydd för bakbrand. 

 

Pannan ETA Hack 50 kW (Biovärme Sverige, Flispannor) uppfyller ovanstående krav samt 

ger goda möjligheter till styrning av hela anläggningen om så skulle önskas. Priset på denna 

panna är ungefär 206000 kronor inklusive moms. I detta ingår inte silo men däremot skruv för 

matning av flis från en sådan. Silo eller förråd kan byggas med lecablock eller liknande. Man 

behöver alltså inte köpa en färdig silo för ändamålet enligt Andreas Palovaara på Biovärme 

Sverige. Detta skulle även bli billigare. 

 

 

 

3.3. Ackumulatortankar 
 

Ackumulatortankarnas roll i systemet är att fungera som värmebuffert. De ska leverera 

tappvarmvatten och vatten för uppvärmning. Samtliga ackumulatortankar ska förses med 

kulvertslinga, varmvattenberedare, shuntventil, elpatron och cirkulationspump för radiatorer. 

Dessutom ska tre av tankarna utrustas med solslingor. 

 

Med runda ackumulatortankar från BoRö på 500 liter (figur 6) med ovanstående utrustning 

blir det totala priset ca 130000 kronor inklusive moms (BoRö AB, Tankar och utrustning). 

Förrådsberedarna är då 200 liter för husen samt 110 liter för lägenheterna. 

 
Figur 6: 500 liters ackumulatortank från BoRö. 
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3.4. Kulvert och cirkulationspump 
 

Kulvertsystemet kommer bestå av PEX -kulvert med en total längd på 220 meter (dubbelrör). 

Kulverten som valdes till projektet är av fabrikatet Maxitherm (figur 7).  

 

Denna kulvert klarar av den tänkta arbetstemperaturen på 80 °C. Med innerdiametern 20,4 

mm klarar den även det volymflöde som krävs utan särskilt stora tryckförluster. Priset på 

denna kulvert är 332 kronor per meter, inklusive moms (Rinkaby Rör AB, Maxitherm PEX- 

kulvert). Detta ger ett totalt pris på 73040 kronor för 220 meter kulvert. 

 

 
Figur 7: Maxitherm PEX- kulvert. Dubbelrör visas överst på bilden. 

 

 

Cirkulationspumpen till kulvertsystemet ska klara av volymflödet och tryckfallet (1460 l/h 

med tryckfallet 54 kPa). Det ska även gå att variera volymflödet så man kan anpassa det till 

effektbehovet. 

 

Grundfos Magna 32-60 är en varvtalsstyrd pump med passande prestanda. Priset för denna är 

6655 kronor inklusive moms (VVS on net Sverige AB, cirkulationspump Magna). 

 

 

 

3.5. Energimätning 
 

Energiförbrukningen ska mätas vid varje ackumulatortank. Denna information ska loggas för 

att kunna läsas av med jämna intervall. 

 

Armatec erbjuder system där varje hus utrustas med en energimätare som loggar 

energiförbrukningen. Avläsning av förbrukningen kan göras på mätaren.  

 

När solfångarna ger tillräckligt med värme för att förse lägenheterna kommer värme avges 

från tankarna i villorna. Dessa mätare visar då en felkod men fungerar som vanligt när värme 

åter börjar tillföras från pannan. Detta innebär att villorna inte säljer överskottsvärmen från 

solfångarna eftersom den tillhör fastighetsägaren. 

 

Priserna nedan kommer från Therese Magnusson, Armatec: 

 

Namn               Artikelnummer            Pris (SEK/st)   Antal 

Energimätare            AT 7500CG15-0,6    6500  5 

Installationssats        AT 7299-15INST     404  5 

 

Totalt (inklusive moms):   34520 SEK 
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3.6. Solvärme 
 

Solvärme har visat sig vara ett bra komplement till flispannan (2.6. Solvärme). 

 

Tre paket av typen Svesol Favorit 6 kostar 126750 kronor inklusive moms (BILAGA 4: 

Beräkningar). 

Detta ger 36 m
2
 solfångararea, reglercentraler, rör, värmebärare och expansionskärl (BILAGA 

6: Solfångarpaket). 

 

 

 

3.7. Bränsle 
 

Då möjlighet att göra en analys av bränsle inte funnits gjordes valet att sammanställa 

nuvarande priser på olika bränslen (tabell 1). 

 
Tabell 1: Priser på vanliga bränslen för eldning i huspanna. 

Bränsle Fukthalt Mängd Energiinnehåll SEK/kWh Referens 

Flis <35% 1m3 ca 700 kWh 0,31 Gimo Värmeverk 

Pellets (Spån) 6-10% 1 ton ca 4700 kWh 0,53 Stora Enso 

Pellets (Bark) 6-10% 1 ton ca 5000 kWh 0,43 Pelletspris 

Villaolja 
 

1m3 10675 kWh 1,28 OKQ8 

El 
  

1 kWh 1,43 SCB 

 

Tabellen visar tydligt att det billigaste bränslet är flis. Då det i detta fall finns gott om 

utrymme att lagra bränsle är det givet att flis är det bästa alternativet. 

 

 

 

4. SLUTSATSER 
 

4.1. Anläggningen 
 

För att dimensionera anläggningen var vi tvungna att ta hänsyn till uppdragsgivarens 

önskemål. Detta gav oss ramar för arbetet och naturliga avgränsningar. Uppdraget i sig är 

ganska enkelt, vi skulle ta fram en teknisk lösning på en värmeanläggning med en panna som 

ska kunna försörja tre hus och två lägenheter med värme och varmvatten. 

Steget därefter blev lite svårare, först var vi tvungna att bestämma effektförbrukningen. Detta 

resulterade i problem eftersom vi inte har haft tillgång till fakturor då man har vedeldning i 

två hus, har bergvärme i det tredje, samt att lägenheterna inte uppförts. Vad vi däremot visste 

var att husen ska renoveras och lägenheterna kommer byggas enligt dagens byggnormer. 

Detta gjorde att vi beslutade om 100 W/m
2
 bostadsyta var ett rimligt effektbehov för 

toppeffekt och borde dessutom täcka kulvertförlusterna. 

 

Vad blev då resultatet? Enligt vår specifikation ska pannan klara en effekt på 50 kW. 

Brännaren ska vara stokermatad med en automatisk styrenhet och en silovolym på minst 12 

m
3
. Kulverten ska vara PEX med DN20 dimension. Överföringsenheten ska vara en 

ackumulatortank. Dessutom kom vi fram till att solvärme är lönsamt att sätta in sett över den 

beräknade livslängden. Detta var dock utan installationskostnader. 



16 

 

 

Utöver dessa stora anläggningsdelar måste vi ha cirkulationspump för kulvert, 

cirkulationspump för radiatorkretsar, t-kopplingar och anslutningar mellan kulvert och 

ackumulatortankar samt kulvert och panna. Cirkulationspumpen för kulvertsystemet kom vi 

fram till att den måste klara 5,4 mvp vid volymflödet 1460 l/min. Eftersom vi inte har några 

värden på tryckfallen i radiatorkretsarna bestämdes att de nya pumparna ska klara samma 

volymflöde och tryck. De ska dock vara varvtalsstyrda (frekvensstyrning) för effektivare och 

smidigare reglering av flödet till radiatorerna. 

 

Det finns givetvis alternativ till vår lösning. Det ena är två separata system med egen panna, 

det andra är en panna i varje hus. Det skulle varit intressant att jämföra kostnaderna mellan 

dessa och vårt projekt. Anledningen till detta inte blev av var för att det inte fanns med i 

direktivet. Mot slutet av projektet uppstod tankar på jämförelse av detta i gruppen. Vi valde 

att inte genomföra jämförelsen, dels för att det inte fanns i direktivet samt att tiden inte fanns. 

 

 

 

4.2. Utförandet 
 

Vid arbetets början gjorde vi valet att inte specificera vilka fabrikat respektive komponent ska 

var tillverkad av. Detta för att det blir ointressant för oss som konsulter samtidigt som det 

skulle leda till ett mycket mindre marknadsutbud när offert ska tas in. Vi insåg dock att 

intresset för att ge pris på anläggningen var väldigt litet eftersom det kommer dröja länge 

innan den eventuellt byggs. Vi bestämde oss då istället för att ta fram de produkter vi ansåg 

bäst av de vi hittat på marknaden för att ge en mer konkret idé om hur anläggningen kommer 

att se ut. 

 

Mycket av utförandet har baserats på diskussioner i gruppen. Vi diskuterade olika lösningar 

och när vi hade vettiga alternativ påbörjade vi faktasökning. Denna faktasökning baseras först 

och främst på internetrelaterad information, men vi har även pratat med Anders Waltersson på 

Upplands Värmecenter och ställt frågor till honom när informationen på internet varit 

bristfällig eller ofullständig i vissa fall. 

 

När vi fått svar och ansåg oss ha en teoretisk lösning som fungerade började vi specificera de 

tekniska kraven för respektive komponent. När detta var gjort formulerade vi en specifikation 

som skickades iväg för att få in offert. De företag vi kontaktade för offert var tyvärr inte 

särskilt intresserade av att lägga ned arbete på ett projekt som ligger så långt fram i tiden. 

Responsen blev därmed dålig. Vi var därför tvungna att ta fram pris från olika leverantörer för 

respektive produkt och sedan sammanställa dessa i priskalkylen. Detta innebär att det totala 

priset antagligen är högre än vad som kan förväntas vid en eventuell beställning eftersom man 

bör få ett bättre pris om man beställer allt från en och samma leverantör. 
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http://webtjanst.boverket.se/boverket/rattsinfoweb/vault/BBR/PDF/BFS2006-12BBR12.pdf   

 

SP, Godkända solfångare. Besökt 2011-02-13. 

http://www.sp.se/sv/units/energy/Documents/ETk/Forteckning_P-

markta_och_ovriga_solfangare.pdf 

 

Biovärme Sverige, Flispannor. Besökt 2011-03-15. 

http://www.biovarmesverige.se/flispannor.html 

 

Rinkaby Rör AB, Maxitherm PEX- kulvert. Besökt 2011-03-15. 

http://www.rinkabyror.se 

 

VVS on net Sverige AB, cirkulationspump Magna. Besökt 2011-03-15. 

http://www.vvsonnet.se/cirkulationspumpar-grundfos-magna-serie-2000-1fas-c-

207_1019_1839.html 

 

Stora Enso, pelletspriser. Besökt 2011-02-11. 

http://pellets.storaenso.com/Product/ProductTemplate.aspx?menuId=62&path=75  

 

Pelletspris, pelletspriser. Besökt 2011-02-11. 

http://www.pelletspris.com/visa_af.php?key_af=795&sida=/pellets_af_ss.php&lan=Kalmar&t

x=lan 

 

OKQ8, oljepriser. Besökt 2011-03-17. 

http://www.okq8.se/privat/hemma/husolja/bestallhusolja 

 

SCB, Elpriser. Besökt 2011-03-17. 

http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____212957.aspx  

 

 

 

5.4. Bilder 
 

Figur 1, eget arkiv. 

 

Figur 2, eget arkiv. 

 

Figur 3, eget arkiv. 

 

Figur 4, Din VVS butik i Sverige AB. Besökt 2011-03-13. 

http://www.dinvvsbutik.se/metroprimexhusiqfjarvarme-p-

75142.html?osCsid=b8unp375fhtsa6sq0psssvv3u3 

 

och 

 

Blekinge Solvärme. Besökt 2011-03-13. 

http://www.swebo.com/fileadmin/pdf_broschyrer/broschyr_bvg_sv.pdf
http://webtjanst.boverket.se/boverket/rattsinfoweb/vault/BBR/PDF/BFS2006-12BBR12.pdf
http://www.sp.se/sv/units/energy/Documents/ETk/Forteckning_P-markta_och_ovriga_solfangare.pdf
http://www.sp.se/sv/units/energy/Documents/ETk/Forteckning_P-markta_och_ovriga_solfangare.pdf
http://www.biovarmesverige.se/flispannor.html
http://www.rinkabyror.se/
http://www.vvsonnet.se/cirkulationspumpar-grundfos-magna-serie-2000-1fas-c-207_1019_1839.html
http://www.vvsonnet.se/cirkulationspumpar-grundfos-magna-serie-2000-1fas-c-207_1019_1839.html
http://pellets.storaenso.com/Product/ProductTemplate.aspx?menuId=62&path=75
http://www.pelletspris.com/visa_af.php?key_af=795&sida=/pellets_af_ss.php&lan=Kalmar&tx=lan
http://www.pelletspris.com/visa_af.php?key_af=795&sida=/pellets_af_ss.php&lan=Kalmar&tx=lan
http://www.okq8.se/privat/hemma/villaolja/bestallvillaolja
http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____212957.aspx
http://www.dinvvsbutik.se/metroprimexvillaiqfjarvarme-p-75142.html?osCsid=b8unp375fhtsa6sq0psssvv3u3
http://www.dinvvsbutik.se/metroprimexvillaiqfjarvarme-p-75142.html?osCsid=b8unp375fhtsa6sq0psssvv3u3
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http://www.blekingesolvarme.com/acktankar2.htm 

 

Figur 5, eget arkiv. 

 

Figur 6, BoRö AB. Besökt 2011-03-13. 

http://www.boroe.com/tank.php?tankid=2 

 

Figur 7, Billigt EL & VVS I Sverige AB. Besökt 2011-03-13. 

http://www.billigtvvs.se/kategorier/191/tvavags-kulvert-varme 

 

 

 

5.5. Övriga 
 

Anders Waltersson, Upplands Värmecenter, ägare.  

Telefon: 0173-17440 

 

Gimo Värmeverk, Hans Gustavsson.  

Telefon: 0173-40195 

 

Gert Åkerman, konsult (tidigare Cupori AB).  

E-mail: gertakerman@gmail.com 

Therese Magnusson, Armatec, marknads- och produktansvarig. 

E-mail: therese.magnusson@armatec.se 

Biovärme Sverige, Andreas Palovaara, tekniskt ansvarig/säljare. 

Telefon: 070-3607561 

E-mail: andreas@biovarmesverige.se  

http://www.blekingesolvarme.com/acktankar2.htm
http://www.boroe.com/tank.php?tankid=2
http://www.billigtvvs.se/kategorier/191/tvavags-kulvert-varme
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6. BILAGOR 
 

BILAGA 1: Direktiv 
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BILAGA 2: Fastigheter 
 

Hus 1 

Byggår: 1984 

Area: 121 m
2
 

Biarea: 30 m
2
 

Nuvarande uppvärmning: Vedeldad panna 

 

Hus 2 

Byggår: 1803 

Area: 120 m
2
 

Nuvarande uppvärmning: Bergvärme 

 

Hus 3 

Byggår: 1926 

Area: 130 m
2
 

Nuvarande uppvärmning: Vedeldad panna 

 

Lägenhet 1 

Förväntat byggår: 2011  

Area: 30 m
2
 

 

Lägenhet 2 

Förväntat byggår: 2012  

Area: 60 m
2
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BILAGA 3: Projektplan 
 

1. Beskrivning 
 

1.1. Omfattning 

 

Projektet kommer innehålla sex delmoment. Det första består i att räkna fram energiåtgången 

för hela anläggningen. Sedan ska vi ta reda på hur mycket material som går åt. Vi ska även ta 

reda på om det är lönsamt att använda solpaneler och vilken typ av bränsle som är mest 

ekonomiskt för stunden och i framtiden. Detta ska sedan sammanställas i en specificerad 

priskalkyl i form av ett datablad. Sista delmomentet är att beskriva arbetet i en projektrapport. 

 

 

 
1.2. Mål 

 

Målet är att ta fram en priskalkyl på en komplett värmeanläggning som ska ligga till grund för 

beslut om beställning. Priskalkylen kommer att presenteras i form av ett datablad. 

 

 

 
1.3. Avgränsning 

 

Vi kommer inte ta hänsyn till olika fabrikat av utrustning eller panna annat än vad som anges i 

direktivet. 

 

 

 
1.4. Tidplan 

 

Energikalkyl: 

Start; 2010-10-30 

Avslut; 2010-11-30 

 

Materialkalkyl: 

Start; 2010-12-01 

Avslut; 2010-12-31 

 

Solpaneler: 

Start; 2010-12-01 

Avslut; 2010-12-31 

 

Bränslekalkyl: 

Start; 2010-12-01 

Avslut; 2010-12-31 

 

Priskalkyl: 

Start; 2011-01-01 

Avslut; 2011-02-15 
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Projektrapport: 

Start; 2011-01-01 

Avslut; 2011-02-15 

 

 

 
1.5. Avslutskriterier 

 

Projektet anses avslutat när färdigställd priskalkyl, enligt punkt 7 i direktivet, överlämnas. 

 

 

 

2. Organisation 
 

De roller som finns i projektet är uppdragsgivare och projektmedlemmar. En av 

projektmedlemmarna utses till projektledare och ansvarar för kommunikation med 

uppdragsgivaren. I övrigt är arbetet fördelat lika över alla tre projektmedlemmar. 

 

 

 
2.1. Beskrivning av ansvar 

 
2.1.1. Uppdragsgivarens ansvar 

  

Uppdragsgivaren ska tillhandahålla den information som krävs för att genomföra projektet. 

 

 

 
2.1.2. Projektledarens ansvar 

 

Projektledaren ansvarar för kommunikation med uppdragsgivaren. 

 

 

 
2.1.3. Projektmedlemmars ansvar 

 

Projektmedlemmarna ska se till att projektets mål uppnås. 

 

 

 

3. Genomförande 
 

3.1. Delmoment 
 

3.1.1. Energikalkyl 

 

Energikalkylen görs baserat på husens isolering, typ och storlek på fönster och dörrar samt 

antal och typ av radiatorer. Vi kommer använda oss av standardiserade tabeller för att 

underlätta i uträkningarna. 
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3.1.2. Materialkalkyl 

 

Vid beräkning av materialåtgång kommer vi först att ta reda på vad i de befintliga 

anläggningarna som går att använda. Därefter tar vi reda på vad som måste införskaffas. 

 

 
 

3.1.3. Bränsle 

 

Vilken typ av bränsle som ska användas i pannan beror på nuvarande och framtida priser. 

Hänsyn kommer även tas till uppdragsgivarens önskemål gällande hantering och arbete kring 

bränslet.  

 

 

 
3.1.4. Solpaneler 

 

Huruvida solfångare ska användas som komplement till pannan beror på kostnad och 

effektivitet. Vi kommer undersöka om detta kan vara ett ekonomiskt alternativ, det vill säga 

hur lång tid det tar för dem att betala sig själva. Om det finns möjlighet att få bidrag för 

solvärme tas även det med i beräkningarna. 

 

 

 
3.1.5. Priskalkyl 

 

Slutprodukten kommer vara en specificerad priskalkyl där mängd och typ av material, storlek 

och typ av panna samt eventuellt mängden solfångare med tillbehör finns med. Vi ska även 

inkludera kostnad för arbete, installation och frakt i priskalkylen. 

 

 

 
3.1.6. Projektrapport 

 

I projektrapporten kommer arbetsgången beskrivas. Här kommer även anges på vilka grunder 

beslut har fattats samt vad vi kommit fram till. 

 

 

 
3.1.7. Start av projektet 

 

Projektet anses startat när båda parter skrivit under direktivet. 

 

 

 
3.2. Uppföljning/ Rapportering 

 

Rapportering inom gruppen ska ske varje torsdag vid möte. Rapportering till uppdragsgivaren 

sker vid behov och vid varje avslutat delmoment. 

 

Möte med handledare sker vid behov. 
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3.3. Avslut av projektet 

 

Priskalkyl ska vara färdig enligt direktiv. 

 

 

 
4. Kommunikation 

 
4.1. Inom projektet 

 

Vi kommer ha möte en gång i veckan för att sammanställa och diskutera information. 

Kommunikation med uppdragsgivaren sker vid behov via e-post eller telefon. 
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BILAGA 4: Beräkningar 
 

Effektbehov 
 

Total area: 491 m
2
 

Effekt/m
2
: 100 W=0,1 kW 

 

Totalt effektbehov fastigheter:                 
 

 

 

Bränslesilo 
 

  
    

 
 

 
P = kontinuerlig effekt vid fullast (kW) 

Hi = Energiinnehåll (kWh/m
3
) 

V = Silovolym (m
3
) 

t = Tid i timmar 

 

Flis, fukthalt 35 % 

Hi = 700 kWh 

V = 12 m
3
 

t = 168 h 

 

 

  
      

  
             

 

 

 
Största tryckfall 
 

Mellan hus 1 och pannrummet är det största tryckfallet, därför används det i uträkningen 

nedan. Resten av förbrukarna påverkar inte tryckfallet då vattnet tar den lättaste vägen. 

Volymflödet måste dock anpassas till alla förbrukare. 

 

Förlusten i kulverten är 11,12 W/meter dubbelrör med en medeltemperatur på 60 °C det ger: 

280/2=140 meter dubbelrör 

140*11,12=1,56 kW 

 

Totalt energibehov: 

Hus1:   12 kW 

Biarea:  3 kW 

Förlust i kulvert: 1,56 kW 

Summa:  16,56 kW 

 

Avläsningar i diagram förutsätter Δt 30 °C, 16,5 kW, DN 20 (AB Isoleringsmetoder, 

Maxitherm, datablad kulvert ). 
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280 meter kulvert, DN20. 

Flöde 500 liter/ timme (avläsning Δt 30 °C) 
Tryckfall/ meter, är 0,115 kPa enligt avläsning i diagram. 

Detta ger 280*0,115=32,2 kPa3,2 mvp 

 

Tryckfallet i kulvertslingan som sitter i ackumulatortanken är enligt konstruktören (Gert 

Åkerman) som följer: 

 

”500 l/tim=8,33l/min. Hastigheten inv. blir 0,61 m/sek. Tryckfallet blir endast 1,6 

mvp.” 

 

Uppskattning av Δp i rördragning mellan husvägg och ackumulatortank 0,6 mvp.  
 

Δptot (Summan av alla tryckfall) 

Δptot =ΔpKulvert+ ΔpKopparslinga+ ΔpAnslutning hus= 3,2+1,6+0,6=5,4 mvp 

 

 

 
Största värmebehov 
 
Kulvertförluster 220 meter * 11,12 W/meter =2446 W2,5 kW 

 

PTOT=PHUS1+ PHUS2+ PHUS3+ PLGH1+ PLGH2+ PBiarea +PTOT Förlust = 

=12+12+13+3+6+4+2,5= 51,5 kW 

 

 

 

Största volymflöde 

 

Enligt avläsning med 51,5 kW (AB Isoleringsmetoder, Maxitherm, datablad kulvert ). 

1460 liter per timme  25 l/min 
 
 
 
Kostnad solfångare 

 

1056 Solpaket Favorit 6  41 800 SEK x3 125400 SEK 

1413F/W M.sats på tegel, 1x3  2 350 SEK x4 9400 SEK 

1513F/W M.sats ovanpå plåt, 1x3  2 350 SEK x2 4700 SEK 

1457 takankare plåttak   75 SEK x10 750 SEK 

Solvärmeslinga till ackumulatortank 3000 SEK x3 9000 SEK 

 

Bidrag för solvärme  -7500 SEK x3 -22500 SEK 

 

 

Summa (inklusive moms)   126750 SEK 

 

(Priser enligt: SveSol värmesystem/Solentek AB, Prislista för solvärmepaket)
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BILAGA 5: Priskalkyl 

 

Priskalkyl: Värmeanläggning Assjö 

 

 
 

Framtagen av: 

Niclas Larsson, 

Per Emil Nordqvist 

och 

Christian Kasesalu 

 

 

 

                        

                                                         

  



30 

 

Beskrivning av värmeanläggningen: 

Anläggningen är uppbyggd runt en automatiserad fliseldad panna, det vill säga allt som krävs 

för att köra anläggningen är att det fylls på flis i silon. Silon behöver endas fyllas en gång per 

vecka vid den kallaste perioden på året, när temperaturen stiger kommer fyllningen av silon 

bli mindre frekvent. 

 
Förenklad principskiss över ett närvärmesystem uppbyggt med ackumulatortankar i varje hus.  
 

 

 

Pannan startar och stoppar vid behov. För att minska antalet start och stopp (och därmed öka 

verkningsgraden) är anläggningen utrustad med ackumulatortankar. Det gör att värme finns 

tillgänglig även när pannan är stoppad. För att minska förlusterna är varje bostad utrustad med 

en ackumulatortank så att förlorad värme från tankarna blir en värmekälla i bostaden.  

 

 

Ackumulatortanken i genomskärning. Visar ungefärlig placering av utrustning. 
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Ackumulatortankarna är enheten där värme lagras och överförs från pannan. Värme till 

radiatorerna tas från tankarna genom att radiatorvattnet cirkulerar i tankarna. Tappvarmvatten 

värms i varmvattenberedare monterade i tankarna. Solvärme överförs genom slingor 

(kopparrör som avleder värmen) i tankarna. Värmen från pannan överförs också med slingor i 

tankarna. Anledningen till att de olika vätskorna inte blandas är för att minska turbulens i 

tankarna. Detta för att få skiktning i tankarna där det varma vattnet ligger överst och kallare 

längre ner. Det gynnar solvärmen och möjligheten att pannan kan jobba med längre uppehåll. 

 

Solvärmeanläggningen betalar av sig själv under sin beräknade livslängd (30 år) och kan 

därför ses som en lönsam investering.  

 

 

Komponenterna till detta projekt visas i tabellen nedanför. Priserna är inklusive moms. 

 

Komponent Krav/anmärkning Antal 
Pris 

(totalt i 
SEK) 

Fabrikat och Anmärkning Källa 

Panna 
50kW stokermatad, fliseldad 
med styrning. 

1 206000 ETA Hack 50 kW. Inklusive frakt. 
http://www.biovarmesverige.se/flis

pannor.html  

Silo Minst 12 m3.  1 
Själv-

kostnad 
Murad.   

Ackumulatort
ank 

500 liter; 
Varmvattenberedare 3x200 
liter och 2x110 liter, 
kulvertslinga, solslinga, 
shuntpaket, elpatron. 

5 130000 Endast tre innehåller solslinga. 
http://www.boroe.com/tankarochu

trustning.php  

Pump 
radiatorkrets 

Ersättningspump med 
varvtalsstyrning. 

5 10475 Grundfos Alpha 2, Varvtalsstyrd. http://www.rinkabyror.se/  

Värmemätare 
Loggning av energiförbrukning 
i varje hus. 

5 34520 Inklusive installationssats. Armatec 

Kulvert 
Maxitherm PEX DN 20 
dubbelrör. 

220 
meter 

73040 
Maxitherm PEX DN 20 

dubbelrör. 
http://www.rinkabyror.se/ 

T-kopplingar 
Maxitherm isolerad T-
koppling. 

3 10040 
Maxitherm. Komplett med 
isolering och anslutningar. 

Ahlsell 

Material 
kopplingar 

Från kulvert till 
ackumulatortankar. 

5 10000 Uppskattat pris. Extuna 

Material 
kopplingar 

Från panna till kulvert. 1 2000 Uppskattat pris. Extuna 

Cirkulations-
pump kulvert 

Systemet kräver 5,4 mvp 1460 
l/h vid max last. Varvtalsstyrd 
så att lägre flöde kan 
användas på sommaren. 

1 6655 Grundfos Magna 32-60. 
http://www.vvsonnet.se/cirkulatio
nspumpar-grundfos-magna-serie-
2000-1fas-c-207_1019_1839.html  

Förläggning 
kulvert 

Ska grävas ner minst 0,6 
meter. 

220 
meter 

50000  
Roger Larsson. Uppskattat pris 
på osedd mark. Grävning och 

fyllning av fåra. 

Roger Larsson Jord och Gräv AB, 
070-2676761 

Plana 
solfångare 

12 m2/hus. Komplett utan 
ackumulatortank. 30 års 
beständighet. 

3 126750 
Svesol Favorit 6. Komplett paket 

utan ackumulatortank. 

http://www.svesol.se/system/visa.
asp?HID=993&FID=923&HSID=1795
3&ActMenu=18497&ActSubMenu=

18507  

Montering av 
system 

Installation av samtliga 
ingående detaljer, samt 
provkörning. 

1 160000 
Grov uppskattning på osett 

system. 
Extuna 

Totalt     819480 
  

 
  

http://www.biovarmesverige.se/flispannor.html
http://www.biovarmesverige.se/flispannor.html
http://www.boroe.com/tankarochutrustning.php
http://www.boroe.com/tankarochutrustning.php
http://www.rinkabyror.se/
http://www.vvsonnet.se/cirkulationspumpar-grundfos-magna-serie-2000-1fas-c-207_1019_1839.html
http://www.vvsonnet.se/cirkulationspumpar-grundfos-magna-serie-2000-1fas-c-207_1019_1839.html
http://www.vvsonnet.se/cirkulationspumpar-grundfos-magna-serie-2000-1fas-c-207_1019_1839.html
http://www.svesol.se/system/visa.asp?HID=993&FID=923&HSID=17953&ActMenu=18497&ActSubMenu=18507
http://www.svesol.se/system/visa.asp?HID=993&FID=923&HSID=17953&ActMenu=18497&ActSubMenu=18507
http://www.svesol.se/system/visa.asp?HID=993&FID=923&HSID=17953&ActMenu=18497&ActSubMenu=18507
http://www.svesol.se/system/visa.asp?HID=993&FID=923&HSID=17953&ActMenu=18497&ActSubMenu=18507
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BILAGA 6: Solfångarpaket 
 
SVESOL FAVORIT 6   

I detta paket ingår som standard: 
- 6 st Solfångare SveSol Favorit (aperturyta 12 m²) 
- Solkretsarmatur SKA 2060, reglercentral DeltaSol BS & expasionskärl 18 liter 
- 25 m Solvärmerör inkl. isolering 
- Värmebärare Tyfocor LS 30 liter 
  

  

 
  
Ladda ned 
datablad för 
Favorit här 

Lämpligt för 3-5 personer 
Rekommenderad ackumulator ca 750 liter 
Energikapacitet 4632 kWh/år (50°C) 
Artikelnummer 1056 
Bidragsberättigad med 7 500 kr 
  
Monteringssats: 
- Plåt-/eternittak (2 x 3): 2 st art. nr 1513 + takankare för plåt (1457)/eternit (1468) 
- Plåt-/eternittak (3 x 2): 3 st art. nr 1512 + takankare för plåt (1457)/eternit (1468) 
- Tegeltak (2 x 3): 2 st art. nr 1413 

 

 

  

http://websystem.gismo.se/Gismo/Bildarkiv/org/993/1236158738_datablad_favorit_50.pdf
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BILAGA 7: Åldersbeständighet Maxitherm 
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BILAGA 8: Projektavslut 

 


