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Sammanfattning 
Fler och fler värmepumpstillverkare kommer idag med värmepumpar där solfångare kan anslutas till 

värmepumpen. I det här examensarbetet har vi tittat på möjligheterna att ansluta solfångare till 

befintliga jord- och bergvärmepumpar, som inte är förberedda för solfångare. Under arbetets gång 

har även en pilotanläggning färdigställts, där teori och verkliga resultat jämförts med vårt 

egenkonstruerade dimensioneringsverktyg. Den befintliga bergvärmeanläggningen, vår 

pilotanläggning, har kompletterats med en avancerad ackumulatortank som använts för att 

möjliggöra flera olika driftlägen. Anläggningen ska vid överskott av solvärme kunna återladda 

borrhålet, eller markslingan, för att under en kortare tid lagra energin i marken. Värmepumpens 

köldbärare förvärms i ackumulatortanken då värmen från solfångarna inte är tillräckligt hög för att 

direkt gå till värmebehovet. Funktionerna gör att solfångarenergin utnyttjas maximalt. 

Examensarbetet har renderat i ett tekniskt underlag för hur en solmodul bäst bör anslutas till det 

befintliga värmepumpssystemet. Slutsatsen är att det finns svårigheter med att få lönsamhet och 

avkastning på solmodulsinvesteringen, eftersom Pay-Off tiden blir orimligt lång. Flera funktioner som 

t.ex. förvärmning av köldbärarkretsen är inte ekonomiskt försvarbart då investeringskostnaden blir 

för hög i förhållande till energivinsten. Fördelarna består av ökad effektivitet på både solfångare och 

värmepump, samt potential för en längre livslängd på värmepumpen.   
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Abstract 
An increasing number of heat pump producers have developed heat pumps that can be connected to 

solar panels. In this thesis we have examined the possibilities of connecting solar panels to existing 

ground source- and geothermal heat pumps that has not been adapted to solar panels. During the 

work process, a prototype plant has been built to compare our theory with the practical results and 

with our designed sizing tool. The work has rendered in knowledge that will be used to build a sun 

module that can be easily connect to the existing heat pump system. The existing heat pump, our 

test plant, has been supplemented by an advanced storage tank used to allow different operating 

modes. When there is an excess of solar energy from the solar collectors the borehole should be 

recharged and be stored in the ground for a shorter period of time. The heat pump refrigerants 

should also be preheated in the storage tank where the heat from solar collectors is not sufficient to 

directly go to the heating or domestic hot water demand. These functions should make it possible to 

maximize the usage of the solar power in the system. The thesis has rendered in a design basis for 

our client, on how a solar module best should be connected to the existing heat pump system. The 

conclusion is that there are difficulties in profitability and return on the investment cost of a sun 

module, because the pay-off time becomes unreasonably long. Several features such as preheating 

the brine circuit are not economically justifiable when the investment cost is too high in relation 

to the energy gain. The benefits are increased efficiency at both the solar collectors and the heat 

pump, along with the potential for a longer life for the heat pump. 
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Förord 
Det här examensarbetet på 22.5 högskolepoäng är en del i Energiingenjörsprogrammet på Högskolan 

i Halmstad.  Rapporten har framställts genom hjälp och stöd från framförallt våra handledare, Henrik 

Gadd (Högskolan i Halmstad) och Per-Ola Persson (Energimannen AB). Tack till våra handledare och 

Energiingenjörsprogrammets lärare, som bistått med kloka råd och många intressanta diskussioner 

kring ämnet.  

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Examensarbete 

Inom energiingenjörsprogrammet ska ett examensarbete utföras i det tredje året av utbildningen, 

arbetet skall röra energiområdet och motsvara 22.5 högskolepoäng. Vi kom i kontakt med det lokala 

företaget Energimannen AB och fick då förslaget att utreda möjligheterna för en produkt till 

befintliga berg- och jordvärmepumpar. En anledning till att vi valde att arbeta med värmepumpar och 

solanslutning är att vi ville se om de tillsammans kan ge en mer energieffektiv värmeanläggning. 

Potentialen får anses som väldigt stor eftersom Sverige och norden, procentuellt sett, har höga 

andelar värmepumpar installerat. Det finns med andra ord en stor marknad inom 

uppvärmningssegmentet, både på hemmaplan och bland de övriga länderna i Norden.  

1.1.2 Solmodul och värmepump 

Värmepumpar har funnits i våra hushåll sedan tidigt 1950-tal. Tekniken är välbeprövad och behöver i 

regel inte ses över. I och med värmepumparnas intåg på värmesidan (inte bara kyl- och frysmaskiner) 

har värmepumpstekniken utgjort en stor del i förändringarna av värmesystemet som på allvar 

började i samband med oljekriserna 1973 och 1980.  

Solfångare är också en teknik som utvecklats och förfinats under en längre tid, men dess 

grundläggande problem kvarstår fortfarande. Problemet för solfångaren är att den levererar som 

mest energi när värmebehovet är lägst, och tvärtom (ger för lite energi när värmebehovet är som 

störst). Att hitta ett system, för uppvärmning av hushåll, där solenergin kan utnyttjas till fullo är av 

stor betydelse för att minska användandet av fossila bränslen, men utan ett säsongslager har 

solfångare svårt att på årsbasis täcka någon större del av värmebehovet. Att utnyttja solfångarna till 

fullo skulle också innebära att värme som egentligen är för låg för direktanvändning till 

radiatorsystemet, istället kan användas för att förvärma inkommande kallvatten.  

Kombinationen solvärme och bergvärmepumpar är inget okänt men att hitta en helhetslösning till 

befintliga jord- och bergvärmepumpar som utnyttjar solvärmen till fullo är som sagt desto svårare. I 

vårt examensarbete har vi haft ambitionen att lösa just detta problem. Detta gör vi med hjälp av en 

solmodul som ska tjäna som ett påbyggnadssystem till den befintliga anläggningen och därigenom 

förbättra systemets effektivitet. 
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1.2 Problem 
På befintliga värmepumparna går det inte att ansluta solfångare på ett enkelt och kostnadseffektivt 

sätt. För att ansluta solfångare måste det i regel investeras i en helt ny värmepump som är 

kompatibel med solfångarna, d.v.s. har anslutningsmöjligheter för solfångare. Detta medför stora 

kostnader som ofta är helt onödiga då den befintliga värmepumpen kan vara i gott skick. Genom att 

skapa en produkt som möjliggör anslutning av befintliga värmepumpar till solenergi, undviker vi de 

stora nyinvesteringar som en ny värmepump skulle innebära. 

1.3 Syfte 
Syftet med denna rapport är att utreda möjligheterna för sol- och värmepumpskombinationer för 

villor och småhus där det finns en befintlig berg- eller jordvärmepump installerad. Rapporten ska 

rendera i ett bra underlag för vår uppdragsgivare, Energimannen AB, som med materialets hjälp, ska 

kunna ta ställning till fortsatt utvecklingsarbete och idéns marknadspotential. 

1.4 Mål 
Målet är att försöka hitta en lösning på problemet och realisera detta till en principlösning som skall 

vara till grund för ett externt tillägg till en befintlig värmepump, en solmodul. Vi skall studera 

befintliga system och utifrån dessa, med hjälp av en urvalsprocess, konstruera en egen lösning som 

effektivare skall utnyttja solen och leda till mindre användning av värmepumpen. För styrning av 

systemets olika driftlägen skall en PLC-styrning framarbetas. 

 Målet är 

 Att designa och bygga en pilotanläggning. 

 Att kunna anpassa driftstyrning efter insamlad driftsdata. 

 En lösning för en solmodul som skall kunna appliceras på befintliga värmepumpinstallationer. 

 Att lösningen skall vara enkel, användarvänlig, driftsäker och inte förkorta värmepumpens 

livslängd. 

 Att tillverka ett dimensioneringsverktyg för att beräkna solfångarproduktion, värmebehov, 

täckningsgrad och storlek på ackumulatortank. 

Energimannens mål: 

 Produkten skall ha en Pay-Off 5-10 år. 

 Kunna fungera oavsett fabrikat på värmepump. 

 Enkel att underhålla. 

 Enkel att installera och injustera. 

 Max inköpt energi 29 kWh/kvm/år (passivhusnivå). 

 

Driftlägen 1 

- Vid tillräcklig solenergi, kunna direkt värma varmvatten och värmevatten 

- Vid begränsad solvärme, kunna förvärma kollektorvätska 

- Vid överflöd av värme, kunna lagra energin i borrhål eller ackumulatortank 

                                                           
1
 Se kapitel 3.1 
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1.5 Avgränsningar 
Vi kommer inte att arbeta fram den kommersiellt färdiga produkten, utan fokus kommer ligga på att 

presentera de tekniska möjligheterna för ett sådant här system.  

1.6 Metod 
För att få ett bredare perspektiv och en djupare inblick i hur branschen fungerar har metoden gått ut 

på att samla information och kunskap inom området. Det har bland annat bidragit till en större insikt 

i de krav och konstruktionssätt som är branschspecifika, vilket är viktigt att känna till vid den här 

typen av arbete.  

 

Foto: Pixomar 
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1.6.1 Metod - Undersökningsupplägg 

De stora tillverkarna och leverantörerna inom värmepump- och solenergibranschen har granskats 

och deras lösningar av kombinationen (solvärme och värmepump) har utvärderats. Vi tittade på de 

viktigaste skillnader mellan de olika systemen, och de komponenter som ingick, vilket också gav en 

bra bild över konkurrenternas systemlösningar och därigenom också för- och nackdelar med de olika 

lösningarna. De lösningar och komponenter som bedömdes ha potential försökte vi sedan använda 

oss av på vår egen lösning tillsammans med våra egna idéer och planerade driftsfunktioner. En 

kundundersökning bedömdes inte vara relevant då vi själva redan hade en uppfattning om hur ett 

solfångarsystem skall se ut och även hur det ska fungera driftsmässigt.    

1.6.2 Metod - Analysering av driftsresultat  

Insamlad driftsdata skall analyseras och ge indikationer på felbedömningar och felkonstruktioner i 

systemet. Med hjälp av PLC-driftsstyrningen och dess ”boot-loader” (datalogger), skall resultat 

inhämtas och lagras i en Excel-fil för att sedan enkelt kunna avläsas och analyseras.  

1.6.3 Metod - Val av driftsstyrning 

När vi valde driftstyrning till systemet så utgick vi från följande parametrar: 

 Användarvänlighet 

 Kostnad 

 Driftsfunktioner  

 Anslutningsmöjligheter 
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2 Solmodul jord- och bergvärmepump 
Som tidigare nämnts finns det väldigt många jord- och bergvärmepumpar installerade i Sverige. 

Många av dessa har fortfarande betydande tid kvar innan de havererar. Idén med solmodulen är att 

den ska kunna anslutas till de befintliga värmepumparna för att få en mer energieffektiv och hållbar 

anläggning. Den färdiga modulen ska förhållandevis enkelt kunna anslutas till den befintliga 

värmeanläggningen så att en vanlig installatör inte har några problem vid monteringen av 

solmodulen. 

I modulen ingår komponenterna så som pumpar, ventiler, värmeväxlare, givare, flödesmätare, 

styrcentral m.m. I det slutliga utförandet ska modulen vara så kompakt som möjligt, dock kommer 

pilotanläggningen inte ha några krav på att vara liten och kompakt, utan istället är det själva 

systemlösningens funktion som står i fokus. När anläggningen trimmas in är det viktigt att ha gott om 

plats, för eventuell ombyggnation eller omplacering. En viktig premiss med vår lösning är att vi tänker 

oss att en solanläggning med en ackumulatortank införskaffas, därefter kommer vår modul in i bilden 

som möjliggör att värmepumpen och solsystemet samkör med varandra. I viss mån måste även 

ackumulatortanken vara anpassad för ”samkörningssystemet”, den måste ha erforderliga slingor och 

kopplingar för att modulen ska gå att koppla in. 

Vissa tillverkare av värmepumpar har redan förberett sina värmepumpar med anslutningar och 

styrning för att kunna köra dem tillsammans med solfångare. Dock måste oftast en leverantörens 

egen solmodul köpas till för att det ska vara möjligt att ansluta solfångare. Skillnaden mellan deras 

modul och vår modul är att vår ska vara kompatibel med gamla värmepumpar oberoende av 

årsmodell och fabrikat. Det svåra med detta är att få de nya komponenterna att fungera tillsammans 

med det gamla systemet med fullgod funktionsduglighet. Det är både svårt rent kopplingsmässigt 

och även hur de båda systemstyrningarna ska kunna fungera tillsammans med varandra. 

En optimal solmodul ger både en miljövinst och en ekonomisk vinst i form av att det går åt mindre 

energi i värmepumpen. 

2.1 Driftlägen 
Kombinationen med solfångare och värmepump får en rad olika driftlägen, beroende på de rådande 

förutsättningarna vid den aktuella tidpunkten för driften. Det vill säga; olika mängd solinstrålning och 

värmebehov. Vintertid är solinstrålningen liten och värmeförlusterna för solfångarna som störst (stor 

temperaturskillnad mellan uteluft och solfångare ger högst andel värmeförluster), men soliga 

vinterdagar ger ändå tillräckligt med energi, som är värd att ta tillvara. Sommartid har vi omvända 

förhållanden; stor mängd solinstrålning och andelsmässigt låga värmeförluster (givet att det finns 

avsättning för solenergin). Det kan till och med vara för mycket solinstrålning, vilket kan medföra en 

nödåtgärd med dumpning av energin för att systemets vätska inte ska börja koka. Vår och höst är det 

något slags mellanläge som också kräver sitt eget speciella driftläge, måttlig solinstrålning och 

måttligt värmebehov. Vi har också situationer där det i stort sett inte är någon solinstrålning alls, 

såsom vissa vintermånader, nattetid och vid mulet väder. Solmodulen ska klara av alla dessa fall och 

optimera systemet med hänsyn till de rådande förhållandena så att det blir så effektivt som möjligt 

och energibesparingen blir så stor som det bara går. 
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God tillgång på sol 

Då det finns god tillgång på solenergi, primärt sommartid men även soliga dagar vår och höst, ska 

fastighetens värmebehov (värme och varmvatten) helst täckas av solfångarna. Värmepumpen ska då 

vara avstängd. Vid dessa lägen råder det jämvikt mellan värmebehov och solfångarproduktion sett 

över ett dygn. Med en ackumulatortank kan en större mängd energi lagras, vilket då kan tillgodose 

behovet även då solen inte lyser, till exempel nattetid. Används inte ackumulatortanken kommer 

värmebehovet bara att kunna täckas under kortare tider då solfångarproduktionen överensstämmer 

med värmebehovet. 

 

Figur 1 visar driftläget vid god tillgång på sol 

Solen ger en del av energin 

Under alla årstider kommer det att uppkomma situationer där värmeenergin från solfångarna bara 

kommer kunna täcka en del av värmebehovet. I dessa lägen ska först all energi från solfångarna 

plockas ut och den resterande mängden som behövs ska komma från värmepumpen som 

eftervärmer till önskad temperatur. För att ta ut så mycket energi som möjligt ur solfångarna ska vi 

även kunna använda lågtempererad energin, det görs genom att förvärma värmepumpens 

kollektorvätska. Låt säga att solfångaren bara kan leverera 30° C, den värmen ska då användas till att 

förvärma den inkommande brinenen till värmepumpen.  

 

Figur 2 visar driftläget vid måttlig tillgång på sol. 
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Överskott av sol 

När solfångarna ger mer energi än behovet och ackumulatortanken är fulladdad, ska 

överskottsenergin matas ned i borrhålet/jordvärmeslingan för att på så sätt förhoppningsvis lagra en 

del av energin. Av mängden energi som matas ned, är det är svårt att säga hur mycket som kan tas 

tillvara. Det beror på hur förhållandena är i borrhålet: typ av berg, djup, vattenflöde, med mera. 

Förutsättningarna för jordvärmeslingor är oftast bättre då det sällan är något högt vattenflöde där 

slingan ligger. Ur lagringssynpunkt bör det alltså inte vara något flöde runt köldbärarslingan eftersom 

det ”sköljer” bort värmen som transporteras ned. Dock är det normalt sätt bra med ett flöde kring 

köldbäraren för konventionella jord- och bergvärmesystem. 

 

Figur 3 visar driftläget vid överskott av sol. 

Solen ger ingen energi 

Vid molniga dagar, nattetid eller vintertid, då solinstrålningen är väldigt liten, ska systemet gå som 

ett vanligt värmepumpssystem. Värmen tas då enbart från marken/berget. Används en 

ackumulatortank kommer den givetvis att tömmas först innan värmepumpen går igång. 

 

Figur 4 visar driftläget vid ingen tillgång på sol. 
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3 Teknisk inledning 

3.1 Husets värmebehov 
Värmebehovet i ett hus går att dela upp i två delar, en bestående av den totala energin som huset 

behöver under ett år och en som är husets värmeeffektsbehov (totalt erforderliga kapaciteten vid 

dimensionerande utetemperatur). Det dimensionerande värmeeffektsbehovet beror på var i landet 

huset befinner sig, vilket också bestämmer hur mycket värmesystemet måste leverera som mest vid 

årets kallaste dag. En vanlig normalstor familjevilla gör av med ca 15 000 kWh värme och ca 5 000 

kWh varmvatten per år. I exemplet har vi antagit en jämn fördelning över året av 

varmvattenbehovet.  

 

Figur 5 visar fördelningen av värmebehovet under ett år. 
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Produktionen från solfångarna och värmebehovet jämförs i figur 6, exemplet gäller för en normalstor 

villa. I diagrammet illustreras hur mycket större värmebehovet är, i förhållande till solfångarnas 

produktion. Ur exemplet går det se att solfångarproduktionen sommartid överskrider värmebehovet, 

det är därför viktigt att kunna lagra överskottet från solfångarna, dock är energin (sommartid) i detta 

exempel orimligt högt. För att ta tillvara på denna energi sommartid skulle ett säsongslager behöva 

upprättas. 

 

 

Figur 6 visar relationen mellan värmebehovet och solfångarproduktionen. 
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3.2 Energin från solen 
Solens beräknade avgivna effekt är cirka 3,85 · 1026 W och temperaturen på ytan är mellan 5000-

6000° C. Dock är det endast en liten del av denna effekt som når jordens atmosfär, ca 1370 W/m2. 

Denna siffra brukar kallas för solarkonstanten och anger hur stor effekt som strålar på en 

kvadratmeter yta vinkelrätt mot solstrålningen. Delar av denna strålning reflekteras i atmosfären 

vilken gör att endast ca 1000 W återstår vid markytan (optimal solstrålningsvinkel). Solinstrålningens 

intensitet beror också på årstid och breddgrad. 

 Effekten som finns tillgänglig vid ytan kan beräknas med en matematisk formel som tar hänsyn till 

vinkeln mellan horisontalplanet och solstrålningen. Vid en mindre vinkel ökar sträckan som 

solstrålarna färdas genom atmosfären och vi får då en mindre effekt som når markytan (vinkelrät 

mot solinstrålningen).  

Formeln är: 

              

där I0=solarkonstanten 
 μ= absorbtionskoefficient för jordatmosfären ≈ 0,241 
m = Air mass= 1/ sin α 
α=solinstrålningsvinkeln 

 
Exempel för Sverige, vid en solinstrålningsvinkel på 54°: 

                         
 

       

          

 

Av solarkonstantens 1370 W återstår alltså ca 1000 W vid 

markytan. 

Med denna formel ser vi att instrålningseffekten inte skiljer 

sig jättemycket mellan olika platser, det är i regel drygt 1 kW 

som maximal effekt. Energimängden som träffar en 

kvadratmeter stor yta under ett helt år skiljer sig däremot 

markant. I Sverige är solinstrålningen på en horisontal yta ca 

1 000 kWh/m2 och i Sahara ca 2 200 kWh/m2. Detta eftersom 

det är fler soltimmar i Sahara jämfört med Sverige.  

Figur 7 visar solinstrålning i 
Sverige per kvadratmeter och år 
mot en 30° lutande yta i 
söderläge. 
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3.2.1 Solvärme 

Med hjälp av en solfångare kan värmeenergin i solinstrålningen tas tillvara. Denna värme kan sedan 

användas för att värma varmvatten eller värmevatten. Solfångartekniken har funnits länge men det 

är på senare år som det har skett en ökning av användandet. Det finns olika typer av solfångare, det 

är främst två typer som används kommersiellt för småhus och flerbostadshus. Dessa två typer är; 

plana solfångare och vakuumsolfångare. De har olika prestanda och lämpar sig olika bra för olika 

ändamål. I Sverige installeras ca 2000 nya solvärmesystem årligen och totalt finns det ca 15 000 

system. 

  

Figur 8 visar principen för ett solvärmesystem. 

 När solens strålar träffar solfångaren övergår strålningsenergi till värmeenergi i solfångaren. 

I solfångaren finns en frostskyddad (vanligen glykol) vätska som transporterar värmen till en 
ackumulatortank/varmvattenberedare för lagring. 

Efter det att vätskan lämnat sin värme i tanken och kylts av, återgår den till solfångaren för att 
värmas upp igen. 

Från tanken hämtas sedan värme till husets olika värmebehov vanligast varmvatten, men också i 
vissa fall värme till uppvärmningssystemet. Ett krav för att en sådan här anläggning ska fungera är att 
huset har ett vattenburet värmesystem, annars kan värmen bara nyttjas för varmvatten.  
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Plana solfångare 

Plana solfångare är en äldre teknik och har tidigare varit den dominerande på marknaden. Som 

namnet antyder är dessa plana. De består av en ”låda” som är isolerad för att minska 

värmeförlusterna, en antireflexbehandlad glasskiva, en absorbator och en rörslinga som tar upp 

värmen och transporterar den till en ackumulator. Verkningsgraden för en plan solfångare är i 

medeltal ca 50 % vid normala arbetstemperaturer. En viktig förbättringsåtgärd för dessa solfångare 

har varit den antireflexbehandlade glasskivan som har gjort att verkningsgraden har höjts med 10-

15%. 

 

Figur 9 visar principen för en plan solfångare. 

Vakuumsolfångare 

En vakuumsolfångare skiljer sig både till utseende och utförande jämfört med en plan solfångare. En 

modul är uppbyggd av ett antal så kallade vakuumrör. Det är dessa som absorberar solenergin som 

därefter transporteras via rör till en ackumulatortank. Varje vakuumrör fungerar ungefär som en 

termos, ytterhöljet består av två glaslager med ett mellanlager där vakuum råder. Detta gör att det 

blir väldigt låga värmeförluster från solfångaren eftersom vakuum inte leder värme. Innanför 

vakuumskiktet ligger själva absorbatorn som fångar upp värmen och överför den till ett cirkulerande 

vätskesystem som transporterar värmen från solmodulen. En vakuumsolfångare är så välisolerad att 

temperaturen, då det inte finns någon cirkulation, kan komma upp i 250° C. Denna temperatur kallas 

för stagnationstemperaturen och indikerar hur pass välisolerad solfångaren är. Om den är hög 

betyder det att solfångaren har låga värmeförluster till omgivningen, vilket naturligtvis är bra. 

Omvänt gäller om solfångaren har en låg stagnationstemperatur, den har alltså då höga 

värmeförluster. De två vanligaste typerna av vakuumsolfångare kallas för heatpipe och u-rör (u-

tube).  

Heat pipe  

I en heatpipesolfångare är varje rör en egen enhet som har ett eget cirkulerande system. Mediet i 

röret förångas och stiger upp till en metallbulb där det kondenserar och lämnar sin värme till bulben 

för att därefter rinna ned till botten av röret och förångas igen. Bulben sitter monterad i 

värmebärarkretsen där den kyls (lämnar ifrån sig sin värme) av det cirkulerande värmebärarflödet. 

Energin som värmebärarflödet tar från varje vakuumrör, lagras sedan i en ackumulator. Se figur 10. 
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Figur 10 visar principen för en heatpipesolfångare. 

U-rör 

I en u-rörssolfångare går det ett tunt u-rör i varje absorbator, det är alltså värmebäraren som 

cirkulerar ned i varje rör. Vakuumrören är parallellkopplade med varandra, vilket gör att 

värmebärarflödet fördelar sig jämt över alla u-rör. Se figur 11 och 12. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11 visar värmeflödet i en U-rörsolfångare.  Figur 12 visar hur en U-rörsmodul är uppbyggd. 

Värmebärare 

Temperaturen i en plan solfångare kan vid stillastående värmebärare stiga över 180 °C (250 °C för en 

vakuumrörsolfångare). Om värmebärarvätskan i solfångaren kommer upp i dessa temperaturer 

börjar den koka och riskerar då att förstöras. Tillståndet kallas för att värmebärarvätskan koksar, 

vilket kan innebära att glykol- eller etanolblandningens kemiska egenskaper förändras. Bland annat 

kan glykolen bli korrosiv om den har kokat och då är det viktigt att den byts ut för att anläggningen 

inte ska förstöras. Glykol och etanolbaserade värmebärare brukar normalt sett vara koncentrerade 

till ca 20-30%. Etanolbaserad värmebärarvätska används i anläggningar som kan köra värmepumpens 

köldbärare i solfångaren. 
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3.3 Solstyrning 
När en solförberedd värmepump införskaffas medföljer oftast en programvara för att styra 

solfångarkretsen. Mjukvaran skiljer sig mellan märken men det är ofta, i grund och botten, ett PLC-

system som används. PLC står för ”programmable logic controller” och är enkelt beskrivet en dator 

som registrerar indata från olika komponenter och jämför dess värden mot det inskrivna (givna) 

värdet. Om signalen matchas låter PLC-styrningen systemet fortlöpa till dess att signalen skiljer sig 

från det givna värdet och utdata skickas ut. Utdatan ändrar sedan systemet efter 

mjukvaruprogrammets inställningar och värden. Mjukvaran och själva programmeringen kan se ut på 

olika sätt men i vårt fall är den av ”Sequential Function Charts” typ, m.a.o. grafiskt programmerbar 

och genom anslutning till en dator kan resultat och programmering ske via en vanlig dator. 

Styrningen i vårt fall heter UVR-1611 och kan även manövreras via GSM-nätet. 

3.4 Energin från marken 

3.4.1 Berggrunden 

Temperaturen i berggrunden är i princip konstant under året. Det är endast det översta lagret som 

har en temperaturvariation. Luftmedeltemperaturen och berggrundstemperaturen är lika, förutom 

där marken är snöbelagd. Där är bergtemperaturen ca 1,5 °C varmare än luftmedeltemperaturen för 

varje 100 dagar med snöbelagd mark. Temperaturen i marken ökar med djupet, ca 1,5-3 °C per 100 

m. Temperaturen på 100 meters djup är enligt tabell 2. Beroende på typ av berggrund, varierar 

värmeledningsförmågan i berget och således också möjligheterna till effektuttag och energilagring. 

Temperatur 100 m  

Plats Temperatur °C 

Södra Sverige 10 

Mellersta Sverige 7 

Norra Sverige 3 

 
Tabell 1  

3.4.2 Bergvärme 

Bergvärme är den vanligaste metoden för att ta tillvara på värme som finns i marken, eller rättare 

sagt berggrunden. Istället för att som vid sjövärme och jordvärme anlägga horisontala slingor, borras 

vertikala rör ner i marken och på så sätt extraheras värme långt ner ifrån marken (där 

temperaturerna oftast är något högre än vid ytan).  Årligt uttag i medel innebär ca 155 kWh/m (18-21 

W/m), men kortvarigt går det att ta ut effekter på upp till 50-75w/m. Ett typiskt svenskt borrhål är ca 

150 meter djupt, men kan variera mellan 100-200 meter beroende på värmebehov i bostaden.  

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Sequential_Function_Charts&action=edit&redlink=1
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3.4.3 Jordvärme 

Jordvärme kallas den teknik som använder sig av den yttersta värmen från jordskalet. Med hjälp av 

nedgrävda jordvärmeslingor cirkuleras vattnet och glykolen för att ta tillvara på den lågvärdiga 

energin som lagrats i ytskiktet främst genom soltillskott men också genom förmultningsprocesser och 

värme från berggrunden. Årligt uttag per meter slang är inte jämförbart med bergvärmens uttag på 

155 kWh per meter borrhål. Skillnaden är att bergvärmen är princip konstant över året medan 

jordvärmens tillgängliga energi kan vara väldigt hög under sommarmånaderna jämfört med vår, 

vinter- och höstmånaderna. Snötäcket spelar också en stor roll för den tillgängliga energin som finns 

på vintern. Sammantaget innebär detta att en längre köldbärarslinga behövs med jordvärme för att 

säkerställa samma ”lägsta nivå” som vid användning av bergvärme. Slingor på 300 – 600 meter är 

vanligt i Sverige.    

3.4.4 Sjövärme 

Sjövärme bygger på samma princip som jordvärme men i detta fall används vattnets egenskaper för 

att lagra energin som tillförs under året från solenergi och marken. Vattnet i en sjö utgör ett 

”trögare” system än markvärmen på grund av dess relativt jämna dagstemperaturer och 

årstemperaturer. 

3.4.5 Grundvattenvärme 

Grundvattenvärme bygger på att grundvatten pumpas upp till husnivå och sedan till värmepumpen.  

När grundvattnet passerar förångaren inuti värmepumpen, kyls grundvattnet ned och extraherar 

värme till huset. Vattnet pumpas sedan vidare för att återföras till ett annat borrhål eller en djup 

brunn. Grundvatten håller även den en jämn temperatur över året vilket gör den bra som värmekälla. 

3.5 Värmepump 

3.5.1 Historik värmepumpar 

Värmepumpar bestående av kompressor, kondensor, förångare och strypventiler har funnits i våra 

tekniska apparater sedan tidigt 1950-tal. Tekniken är välbeprövad och behöver i princip ingen 

översyn alls. I och med värmepumparnas intåg på värmesidan (inte bara kyl- och frysmaskiner) har 

värmepumpstekniken utgjort en stor del i förändringarna av värmesystemet som på allvar började 

med oljekriserna 1973 och 1980. Årliga försäljningen av värmepumpar har ökat explosionsartat och 

2010-01-20 uppgick antalet installerade värmepumpar i Sverige till över en miljon. Bara 2006 

installerades 40 000 bergvärmepumpar i Sverige. Det installerades drygt 2000 solvärmesystem i 

Sverige samma år, varav kombinationen med värmepumpar brukar räknas till en femtedel av den 

marknaden.  Med ovanstående antagande fås att endast 1 % av dessa bergvärmepumpar använde sig 

av solvärme för att höja systemets verkningsgrad. 

3.5.2 COP 

En värmepumps verkningsgrad, egentligen effektivitet, mäts i en värmefaktor COP (Coefficient of 

Performance). Markvärmepumpar brukar ligga runt 3 i värmefaktor. Med större temperaturskillnad, 

mellan inne och ute, minskar COP:et på värmepumpen tills den i stort sett enbart går som ett 

elelement (COP=1). Definitionen på en värmepumps verkningsgrad eller värmefaktor definieras som 
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Det vanskliga med att räkna på COP är att det är stor skillnad på de specifika förutsättningarna. Den 

stora skillnaden kan bero på vilka temperaturspann som pumpen skall jobba inom. Att höja upp en 

temperatur från -20 till +20°C kräver logiskt sett mer arbete än om pumpen skall höja temperaturen 

från 0 till 20°C. Därför finns det standarder som många tillverkare följer när de marknadsför sina 

värmepumpar, t ex EN255 och EN14511. 

Årsvärmefaktorn, SPF (Seasonal Performance Factor), kan också användas för att jämföra 

värmepumpar, men framförallt vid jämförelser av stora värmepumpssystem, som t ex ishallar. 

Faktorn ger en bra bild på hur värmepumpen presterar över året. När årsfaktorn används är det 

viktigt att definiera systemgränserna noga, eftersom att det går att räkna bort vissa delar av systemet 

såsom cirkulationspumpar, fläktar, styrning etc. 

Årsvärmefaktorn definieras som 

 

    
                          

                        
 

 

3.5.3 Kompressortyper  

Kolvkompressorn: 

Kolvkompressorn är den konventionella typen och kan liknas, med en vanlig bilmotor (ottomotorn). 

Kolvarna komprimerar det gasformiga köldmediet som släpps ut via utloppsventilerna och in i 

kondensorn. Kolvkompressorn finns i storlekarna 0.1 – 20 KW. 

Fördelar: (jämfört med en Scrollkompressor) 

- Enkel 

- Billig 

Scrollkompressorn: 

Principen för en scrollkompressor är ganska lik en wankelmotor där det finns en rörlig del i mitten 

som rör sig excentriskt mot en fast hålighet. I scrollkompressorns fall är det en spiral som rör sig i en 

cirkulerande rörelse (spiralen roterar dock inte). Det förångade mediet leds till ett inlopp i periferiet 

och komprimeras av hålrummet som förflyttar sig och minskar i storlek när det närmar sig centrum. 

Scrollkompressorn finns i storlekar från 1 - 100KW. 

Fördelar: (jämfört med en Kolvkompressor) 

- Lågt startmoment 

- Få rörliga delar 

- Klarar överbelastning bättre (hålrummen blir större p.g.a. tryckökningen) 

- Jämnare drift 

- Tystare 

- Bättre verkningsgrad 
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3.6 Ackumulatortank 
För att få ett effektivt värmesystem, oavsett uppvärmningssätt, används en ackumulatortank. Syftet 

med tanken är att den ska kunna lagra energi då ett överskott finns, alltså då produktion är större än 

behovet. När konsumtionen sedan överstiger produktionen ska ackumulatortanken avge den lagrade 

energin till värmesystemet för att täcka det rådande behovet. Tanken kan givetvis bara täcka 

behovet under en viss tid beroende på storlek på tank och värmesystem. Med hjälp av en 

ackumulatortank kan stora momentana energibehov, t.ex. stört tappningar av varmvatten avklaras. 

Huvudfunktionerna för en ackumulatortank är att jämna ut effekttoppar samt att fungera som 

buffert då behovet är större än produktionen. Fördelen med en ackumulatortank är att det går att 

kombinera flera olika värmesystem, genom att alla de olika uppvärmningssystemen värmer upp en 

och samma tank som sedan fördelar ut värmen där behovet finns. 

3.6.1 Konstruktion 

En ackumulatortank består oftast av en rund stålcylinder, men kan även vara rektangulär till formen. 

Volymen varierar beroende på värmesystemet och fastighetens storlek, något som dock normalt 

ligger mellan 500 och 1500 liter för en villa. Utanpå finns en rad anslutningar som leder till de slingor 

som finns inuti i tanken. Slingorna är gjorda av kopparflänsrör som fungerar som värmeväxlare 

mellan vattnet i tanken och medierna i de olika slingorna. Beroende på hur systemet är uppbyggt kan 

det vara olika många slingor i tanken, men normalt finns där 2-3 st. Vissa av anslutningarna går inte 

till någon slinga utan till dem finns möjligheten att ansluta radiatorsystemet. Det är då samma vatten 

i ackumulatortanken som i radiatorerna. För att minska värmeförlusterna isoleras normalt 

ackumulatortanken, antingen med mineralull eller polyuretanskum. 

Figur 13 visar en scrollkompressor och dess 
kompressionsprocess. 
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Figur 14 visar hur en ackumulatortank ser ut invändigt. 

 

Storleken på slingorna är en viktig aspekt vid konstruktion av en ackumulatortank, då de i viss mån 

avgör hur mycket effekt som kan överföras från tanken till slingorna. Slingorna görs av koppar 

eftersom det har en hög värmeledningsförmåga (dålig isolering) och rostar inte. En för liten slinga har 

inte tillräckligt stor värmeöverförande area för att klara stora effekter vilket då resulterar i att den 

önskade temperaturen inte uppnås under tiden som vattnet har på sig att passera inuti slingan, detta 

trots att tanktemperaturen är högre än den önskade temperaturen. Det går att sänka flödet genom 

slingan för att kompensera, men oftast är flödet en given faktor. Det kan t.ex. vara att systemet ska 

kunna klara av en stört tappning med 55-gradigt varmvatten vid ett flöde på 0,2 l/sek. 

Sammanfattningsvis kan sägas att stor area på slingan ger en god värmeöverföringskapacitet vilket är 

fördelaktigt. Se bilaga 3 för mer ingående beräkningar på värmeöverföring. 

 

Figur 15 visar en kamrörsslinga av koppar. 
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3.7 Problemutveckling 
Under kapitlet problemutveckling utvecklar vi vilka problem som kan uppstå vid kombinerad drift. 

Kapitlet är tänkt att ge läsaren en djupare inblick i problematiken och begränsningarna med ett 

kombinerat sol- och värmepumpsystem. 

3.7.1 Befintlig kompressor 

Problemet är att befintliga värmepumpar inte är designade för driftsfall utanför det normala. Många 

tillverkare använder samma kompressor till flera olika typer av värmepumpar, vilket medför att 

kompressorn inte är optimerad för de nya driftsfallen. Kompressorn i en befintlig värmepump tål helt 

enkelt inte de höga tryckuppsättningar och temperaturer som kan uppstå vid en kombinerad drift.  

Problemen uppkommer när värmepumpen får stå stilla under längre perioder. I kompressorn finns 

det smörjolja i botten som smörjer hela maskineriet, även köldmedie finns i samma utrymme. Oljan 

är i vätskeform och köldmediet är i gasform. När temperaturen sjunker blir det lättare för köldmediet 

att ”lösa” sig med oljan, det övergår alltså delvis i vätskefas. När kompressorn sedan startar, kommer 

trycket i utrymmet att minska drastiskt, ungefär som när en läskburk öppnas. Då försvinner allt 

övertryck i burken vilket gör att kolsyran bubblar upp och tar med sig kolan på vägen upp. Samma sak 

sker inne i kompressorn där köldmediet förångas snabbt och tar med sig oljan från kompressorhuset 

in i insuget till kompressorn. När detta inträffar försvinner oljan ifrån vevhuset vilket gör att det inte 

finns någon smörjning kvar. Kompressorn är heller inte gjord för att ta hand om vätska (olja) vid 

komprimering. Vätskan är i stort sett inkompressibel vilket leder till stort mekaniskt slitage, som med 

tiden kan leda till att kompressorn skär. En annan konsekvens är att lagren i kompressorn inte smörjs 

som de ska, så istället för ren smörjolja som smörjmedel är det nu en skumliknande blandning av olja 

och köldmedium. I många fall är kompressorn dessutom utrustad med övertryck- och 

överhettningsskydd som på grund av de ovannämnda problemen leder till att kompressorn stänger 

av sig själv. 

 

Att förvärma den inkommande köldbäraren i värmepumpen leder till högre temperaturer innan 

kompressorn, vilket också leder till en högre temperatur ut ur kompressorn jämfört mot vanlig drift. 

Ett byte av köldmediet i kompressorn skulle kunna förflytta arbetspunkterna för kompressorn, men 

är samtidigt ett dyrt och krångligt sätt för att få ut en förhållandevis liten effekt. Det är bättre att 

istället begränsa temperaturen på den inkommande temperaturen för att slippa hamna i 

arbetspunkter där kompressor i värsta fall tar skada. 

3.7.2 Vevhusvärmare 

Med en vevhusvärmare går enkelt och billigt att komma runt kallstartsproblem där olja försvinner ut i 

systemet tillsammans med köldmediet. Vevhusvärmaren värmer upp oljan så att det lösta 

köldmediet sakta förångas och skiljer sig från oljan. När sedan kompressorn startas, och trycket sänks 

kraftigt, är det en liten mängd köldmedie som förångas, och därmed kan köldmediet inte ta med sig 

oljan ut i systemet. Eftersom temperaturen i kompressorn är förhöjd är det svårt för köldmediet, som 

är i gasform, att kondensera och lösa sig i oljan. 
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En kolvkompressor lider mer av kallstarter eftersom den tar längre tid på sig att få upp värmen som 

behövs för att fälla bort köldmediet. En scrollkompressor är oftast kompaktare och värmer upp sitt 

maskinhus och oljan fortare, men det är därmed inte sagt att skadan har undvikits. 

 

Figur 16 visar principiellt hur det kan se ut före och efter med vevhusvärmare. 

Vevhusvärmaren kan styras på några olika sätt, den kan t.ex. slå till så fort kompressorn stänger av, 

eller startas i förtid om kompressorn har varit avstängd under en längre tid. Då den drivs av el är det 

givetvis viktigt att värmaren är på så lite som möjligt för att spara energi.  

 

Figur 17 visar hur en vevhusvärmare kan se ut. 

 

3.7.3 Solfångare i kombination med värmepumpar 

Ett annat problem med att komplettera värmepumpar med solfångare är att de inte kan leverera 

tillräckligt med energi vintertid, när den behövs som mest. Då produktionen från solfångarna inte 

alltid stämmer överens med värmebehovet, måste det finnas någon form av buffert i systemet som 

jämnar ut dessa variationer. Detta görs vanligast med en ackumulatortank. Denna måste 

dimensioneras på ett klokt sätt för att systemet ska bli så effektivt som möjligt. 
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3.7.4 Återladdning av borrhål  

Det skulle gå att lagra ett eventuellt värmeöverskott från solfångarna i borrhålet sommartid, och 

plocka upp det senare under året. Mängden energi som stannar kvar i borrhålet kan dock vara liten 

vid vanliga borrhål eftersom de ofta har vatten i berggrunden som tar med sig värmen bort från 

borrhålet. Ifall det dessutom är samma vätska i brinenen som uppe i solfångarna tillkommer 

ytterligare ett problem. Borrhålet rymmer ca 200-300 liter etanol-vattenblandning som relativt 

snabbt kan bli för varm om den blir stillastående i en solfångare. Om temperaturen blir för hög kan 

etanolblandningen ta skada, den ”koksar” vilket kan leda till sämre frysskydd och lägre 

värmekapacitet. 

3.7.5 Driftsstyrning 

Den nya driftstyrningen för solfångarsystemet, måste fungera tillsammans med den befintliga och 

samtidigt styra den övriga kretsen. Dessutom måste den nya styrningen kunna hantera 

solfångarkretsen, radiatorkretsen och brinekretsen samtidigt, vilket kräver en avancerad lösning. 

Mekanisk anslutningen mellan solfångare och värmepump är oftast inget problem, utan problemet är 

att styra och dimensionera efter de gällande krav och förutsättningar som finns, vilket kan vara en 

svår kombination. 
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4 Resultat 
I resultatdelen beskrivs våra lösningsförslag till solmodulen samt dess för- och nackdelar. Därefter går 

vi in på vår egendesignade ackumulatortank och avslutar med en driftsdatapresentation från den 

färdiga anläggningens olika driftlägen. I bilaga 1 finns högupplösta lösningsritningar på den befintliga 

anläggningen och de nya lösningarna (nr 1-3). 

4.1 Systemlösning solmodul 
Det finns tre stycken lösningsförslag till solmodul; förvärmning varmvatten, plattvärmeväxlare och 

extratank + ”tekniktank”. Nedan följer beskrivning på de olika förslagen till solmodul. Samtliga 

lösningar möjliggör återladdning av borrhålet, vilket också innebär kylning av solfångarna. Med 

kylning av solfångarna undviks dessutom risken med kokning då inget värmebehov finns som kyler. 

För att driva värmebärarflödet i solfångarkretsen har vi valt att ha en varvtalsstyrd cirkulationspump 

till alla lösningar. Anledningen till att den ska vara varvtalsstyrd är att det på så vis går att få ett 

variabelt varvtal, och därigenom justera flödet efter solfångarproduktionen. Då solfångarna ger en 

låg effekt sänks flödet i kretsen, något som gör att värmebäraren får en längre tid i solfångaren vilket 

i sin tur ger en hög temperaturen till värmesystemet. Låt säga att önskvärd temperatur till 

värmesystemet är 50° C men att solfångaren bara kan leverera 45° C med en ”normal” 

cirkulationspump som inte har varvtalsreglering. I vårt system kommer pumpen att sänka flödet så 

att temperaturen höjs till över 50° C. Vi kan alltså höja upp den lågtempererade energin till en nivå 

som vi kan använda. 
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4.1.1 Lösningsförslag 1 - Förvärmning varmvatten 

Värmepumpen i lösningsförslag 1 förblir i stort sett orörd, men köldbärarpumpen, KB, måste startas 

vid återladdning av borrhålet (signalen till pumpen kommer från solstyrningen). Varmvattnet 

förvärms via ackumulatortanken som laddas av solen. När inget behov finns, laddar solen borrhålet 

och kyler solfångaren. Detta görs genom att solfångarventilen, SV1, stänger anslutningen till tanken 

och leder brinevätskan vidare till förångaren. Köldbärarpumpen startas, därefter går flödet vidare till 

återladdningsventilen, ÅV1 (ansl. borrhål stängd). Vid temperaturer högre än inkommandekallvatten 

förvärms köldbärarkretsen av bottenslingan i ackumulatortanken.  Förvärmningsventilen, FV1, leder 

flödet genom eller förbi ackumulatortanken.  

Den lilla ackumulatortanken för radiatorsystemet är en extra buffert för att minska antalet start och 

stopp, och för att jämna ut temperaturen. Det är speciellt anpassat för huset som ska stå som 

testanläggning, p.g.a. att huset har ett ”ett-rörssystem” (när värmepumpen slår över till 

varmvattenproduktion stannar cirkulationen i radiatorerna och temperaturen i huset sjunker). Det 

åtgärdas med en mindre ackumulatortank och en extra cirkulationspump för att hålla igång 

cirkulationen i radiatorerna undertiden som värmepumpen värmer tappvarmvatten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fördelar och nackdelar i korthet: 

 Enkel och billig lösning. 

 Förändrar inte den befintliga värmepumpen. 

 Enkel att skala ned och montera. 

 Ger endast tappvarmvatten. 

 Enkel styrning 

Figur 18 visar lösning 1 
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4.1.2 Lösningsförslag 2 - Plattvärmeväxlare 

Varmvattnet förvärms enligt lösningsförslag 1. Skillnaden är att vid återladdning används en 

plattvärmeväxlare istället för att köldbärarkretsens vätska leds upp i solfångaren. Fördelen med detta 

är att brinevätskan som är i köldbärarslingan inte behöver cirkulera i solfångaren och därigenom 

utsättas för höga temperaturer vilket minskar livslängden på brinevätskan. En annan fördel är att 

flödena i köldbärarkretsen och värmebäraren i solfångaren är oberoende av varandra. Det går med 

andra ord att ha olika flöden och tryckuppsättningar sinsemellan. Med en värmeväxlare förenklas 

även styrningen då den inte kräver någon styrning alls. Nackdelen med lösningen är att den blir lite 

dyrare än lösningsförslag 1, där en billigare växelventil istället används. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fördelar och nackdelar i korthet: 

 Enkel men samtidigt dyrare lösning än i lösningsförslag 1. 

 Förändrar inte den befintliga värmepumpen. 

 Enkel att skala ned och montera. 

 Ger endast varmvatten. 

 Enkel styrning 

 

Figur 19 visar lösning 2 
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4.1.3 Lösningsförslag 3 – Extratank + ”tekniktank” 

Värmepumpen behålls, likt föregående lösningar, i stort sett Standalone vilket innebär att den kan 

jobba oberoende av solvärmesystemet. Köldbärarpumpen måste fortsättningsvis startas med 

solstyrningen vid återladdning av borrhål, och vid kylning av solfångaren. Varmvattnet förvärms, eller 

värms upp fullständigt, genom den förlängda varmvattenslingan. Vid ett eventuellt värmebehov 

(förutsatt att ackumulatortanken är uppladdad) värms returledningen från radiatorkretsen vilket 

lurar värmepumpen att se en hög returtemperatur vilket leder till att kompressorn stängs av. Lösning 

3 är också kompletterad med en PLC-styrning (utöver värmepumpens egna styrning) och diverse 

mätpunkter för flöde och temperatur. Den slutgiltiga produkten kommer inte innehålla lika många 

mätpunkter, men vid analys av driften är det ofta bättre med för många än för få mätpunkter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fördelar och nackdelar i korthet: 

 Dyr lösning, men utnyttjar solfångarna optimalt. 

 Förändrar inte den befintliga värmepumpen. 

 Platskrävande, svårigheter vid montering. 

 Specialtank (tekniktank) behövs. 

 Kräver avancerad styrning. 

 Ger både värmevatten och tappvarmvatten. 

Figur 20 visar lösning 3 



HÖGSKOLAN I HALMSTAD • Box 823 • 301 18 Halmstad • www.hh.se 
32 

4.1.4 Driftlägen lösning 3 

Sommar - överskott av sol 

- Systemet är fulladdat, solfångarna kyls med KB-vätskan.  

Cirkulationspump, Cp1, cirkulerar värmebäraren i solfångarkretsen.  SV1 stänger mot 

ackumulatortanken då temperaturgivare, GT2, anger att tanken är fulladdad. Då flödet går mot 

plattvärmeväxlaren, VVX1, växlas värmen över till köldbärarkretsen och solfångarflödet kyls av och 

återcirkulerar till solfångaren. Samtidigt värms köldbärarkretsens framledning upp och återladdar 

borrhålet (om rätt markförhållande råder). Kompressorn är avstängd eftersom inget värme- eller 

tappvarmvattenbehov råder. 

Sommar- Laddning varmvatten (god tillgång sol) 

- Inget värmebehov, men varmvattensbehov och god tillgång på sol. 

Cp1 cirkulerar värmebäraren i solfångarkretsen. SV1 stänger mot VVX1 då GT2 inte har registrerat 

hög temperatur (dvs. ackumulatortanken är inte fulladdad). Solfångarslingan lämnar då av sin värme i 

ackumulatortanken. När varmvatten tappas värms det inkommande kallvattnet i ackumulatortanken 

innan det kommer in i varmvattenberedaren. Om temperaturgränsvärdet för värmepumpen ej har 

uppnåtts eftervärms varmvattnet i varmvattenberedaren genom att kompressorn går igång. 

Vår/höst- måttlig sol 

- Varmvatten- och värmebehov finns, tillgodoses med solfångare. 

Värmepumpens värmebärare cirkulerar genom ackumulatortanken och värms upp för att sedan gå 

till värmepumpen där värmebäraren eventuellt eftervärms till önskad temperatur. Samma gäller för 

varmvatten, inkommande kallvatten förvärms i ackumulatortanken och eftervärms eventuellt i 

varmvattenberedaren. 

Vinter- Begränsad sol 

- Varmvatten- och värmebehov finns. Köldbäraren förvärms med sol och kompressorn laddar 

värmesystemet. 

Temperaturen är i ackumulatortanken är inte tillräckligt hög för att kunna användas till värmevatten, 

blandningsventil, BV1, stänger då mot tanken. Kompressorn går igång och laddar värmesystemet. 

Köldbärarvätskan förvärms i ackumulatortanken så länge temperaturen i tanken är tillräckligt hög. 

Blir temperaturen i tanken för låg stänger FV1 mot ackumulatortanken och systemet går som ett 

vanligt bergvärmepumpssystem.  

Alla årstider- Ingen sol 

- Kompressorn laddar systemet. Inget soltillskott finns. 

Solfångarkretsen lämnar ingen eller för liten effekt till ackumulatortanken. CP1 stänger av 

solfångarflödet och FV1 stänger förvärmningsflödet mot tanken. 
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4.1.5 Ackumulatortanken i pilotanläggningen 

För att på bästa sätt bestämma och dimensionerna en sol-värmepumpsanläggning har vårt system en 

specialtank där solenergin ska lagras. Tanken har fem kopparkamflänsslingor som alla har olika 

funktioner i systemet. Vattnet i tanken fungerar endast som lagringsvolym och cirkulerar inte som 

någon värmebärare i värmesystemet. Alla flöden i tanken sker i kopparslingorna, dock blir det en viss 

självcirkulation i tanken eftersom temperaturerna i alla slingor kommer att variera. Det kan liknas vid 

luftcirkulationen som uppkommer vid en radiator i ett vanligt värmesystem. Anledningen till att vi 

har en tank med stillastående vatten och slingor, istället för en cirkulation av värmevattnet, är att det 

blir en bättre skiktning av vattnet. Det blir varmare i toppen och kallare i botten av tanken. 

I ackumulatortanken är det två varmvattenslingor som är sammankopplade till en slinga på totalt 

cirka 25 meter. Syftet med att ha en extra lång varmvattenslinga är att systemet ska klara av en stört 

tappning av varmvatten och då behövs en lång slinga för att få stor värmeöverförande area. De fem 

kopparflänsslingorna sitter enlig figur 21 och har följande data och funktioner enligt tabell 4: 

 
Figur 21 visar hur slingorna sitter i vår ackumulatortank. 

 

Namn Längd Funktion 

1 Varmvattenslinga 15 m  Eftervärma tappvarmvatten med det varmaste 

vattnet i tanken 

2 Varmvattenslinga  9 m Förvärma tappvarmvatten och kyla solslingan 

3 Värmevattenslinga 15 m Värma/förvärma värmevattnet till husets 

radiatorer 

4 Solslinga 15 m Värma ackumulatortanken med solfångarvärmen 

5 Förvärmningsslinga 9 m Förvärma värmepumpens brineslinga vid behov 

Tabell 2 visar data för slingorna. 
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4.2 Färdig anläggning 

4.2.1 Byggnation 

Arbetet med att bygga anläggningen började i maj 2011. En VS-montör kontaktades som fick 

uppgiften att bygga anläggningen efter principflödesschema 3 (lösning 3). Material beställdes via en 

solenergileverantör som även specialbyggde ackumulatortanken med fem kopparslingor. 

Installationsarbetet var inte helt utan problem men med gott samarbete med montörer löstes det till 

slut. Parallellt med byggandet programmerades styrningen till systemet. Basfunktionen med 

solvärmeladdning till ackumulatortanken kom igång relativt snabbt, men sen dröjde det någon 

månad innan vi fick till loggningen av systemet då det visade sig vara svårare än vi tidigare trott. Figur 

22 visar en bild av systemet som byggdes i det befintliga pannrummet, det enda som fanns innan 

konverteringen var värmepumpen och det röda expansionskärlet. 

 

Figur 22 visar pannrummet 

4.2.2 Solfångarinstallation 

På taket installerades tre stycken heatpipesolfångarmoduler av märket Intelli-heat, se fig 23. Enligt 

SP:s värden ska dessa ge 1659 kWh/modul och år vilket blir totalt ca 5 000 kWh/år. Detta är ett 

beräknat värde som baseras på en 50 gradig medeltemperatur i värmebärarkretsen, 45° lutning i 

söderläge och årlig instrålning på 1156 kWh/m2 och år. I praktiken är det den aktuella 

systemkonfigurationen som avgör vilket utbyte som fås från anläggningen. En viktig faktor är att få 

avsättning för energin, är värmebehovet litet kommer anläggningen inte heller att leverera någon 

värme. Lutningen på taket är ca 10-15° och stativen lutar 30°, vi får totalt en lutning på 40-45° vilket 

kan anses vara optimalt. Riktningen på solfångarna är 10° från söder vilket ger lite mer morgonsol än 

kvällssol. 

 

 

 

 

 

 

Figur 23 Visar solfångarnas placering på taket 
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4.3 Driftsdata 

4.3.1 Hur driftsdatan är presenterad 

I figur 24 visas hur värdena presenteras i en graf. Överst i grafen är temperaturen i solfångaren (röd), 

därefter visas temperaturen överst i tanken (grön) och längst ned har vi temperaturen på 

köldbäraren till värmepumpen (blå). Den sistnämnda håller i princip rumstemperaturen då 

värmepumpen inte är igång. Då ackumulatortanken laddas stiger även rumstemperaturen en aning 

på grund av värmeläckage från systemet, vilket köldbärartemperaturen indikerar. Laddningen pågår 

ända tills solfångartemperaturen sjunker under inställt delta t. 

Styrningen startar cirkulationspumpen då temperaturdifferensen mellan solfångaren och 

värmebärarreturen är högre än inställt värde och samtidigt högre än bottentemperaturen i tanken. 

När detta krav är uppfyllt strävar styrningen att hålla temperatur differensen mellan solfångarens 

fram- och returledning konstant, genom att höja och sänka varvtalet på cirkulationspumpen och 

således också flödet på värmebäraren. 

 

 

Figur 24 Visar laddning av ackumulatortanken med solfångare 

4.3.2 Sommardag med morgonsol och kvällsskugga 

Klockan 08:00 den 16 september 2011 (figur 25) gick solfångarna upp i temperatur och ungefär en 
kvart senare blev de tillräckligt varma för att lämna ifrån sig värme till ackumulatortanken. Delta t för 
start av cirkulationspumpen ligger på 12 °C, och när delta t går under 4 °C stannar pumpen. Eftersom 
temperaturen i solfångaren snabbt sjönk när ny solfångarvätska kom in i solfångarna stängdes 
pumpen av, för att kort därefter startas igen. Denna, i början, frekventa start- och stopp procedur går 
att komma ifrån om delta t ändras, men så länge solfångarkretsen lämnar ifrån sig värme till tanken 
(medräknat temperaturförluster i rörledningar till tanken) spelar dessa start- och stop mindre roll. 
Solfångarna levererar energi i drygt sju timmar för att sedan skuggas när solen går ned bakom 
träden. Tankens topptemperatur höjs under de sju timmarna med 23 °C, det motsvarar ungefär 23 
kWh om vi använder den inbyggda energimätaren och läser av mellan klockan 09:00 (818 kWh) och 
16:00 (844,2 kWh). Jämför vi denna energimängd med det beräknade i dimensioneringsverktyget får 
vi, en klar-dag, ut ungefär 25 kWh i september.  
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Uträkning enligt ovan: 

              (
    

    
)         

Hur vatten i ackumulatortanken skiktar sig syns tydligt i figur 25. Efter klockan 18:00 börjar det, 

mellan topp- och bottentemperaturen i ackumulatortanken, att skikta sig mer och mer vilket leder till 

att det skiljer ungefär 15 °C innan en stört tappning gör att det skiljer ca 25 °C. Stört tappningar kan vi 

också se vid ett flertal andra tidpunkter såsom de vanligaste tidpunkterna, morgon, lunch och kväll. 

Att döma av den inkommande kallvattentemperaturen (kallvattnet får samma temp som rummet 

efter ca 2 h) så är temperaturen i pannrummet ca 30 °C (temperaturgivaren sitter i pannrummet), 

vilket kan anses vara ganska normalt för ett pannrum men samtidigt lite högt om det läcker ut 

mycket in till övriga delar av huset. För att hålla nere värmeförlusterna bör det i framtiden installeras 

rörisolering på samtliga rör.  

 
 

Figur 25 visar morgonsol och kvällsskugga 

4.3.3 Varierande soltillskott och varmvattenförbrukning 

I figur 26 ser vi ett ganska varierande energitillskott vilket kan förklaras med varierande molnighet. 

Om vi ser till stört tappningar så är det ungefär samma användarbeteende som i föregående figur.  
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Figur 26 visar varierande värmetillskott och värmeanvändning 

4.3.4 Kylning 

När varmvattenförbrukningen är låg och solinstrålningen är hög kommer ackumulatortanken att bli 

fulladdad, för att anläggningen då inte ska ta skada av för högt tryck och temperatur går styrningen 

in och kyler solfångarna. Värmen från panelerna växlas mot värmepumpens köldbärarkretsen då 

temperaturen i botten på tanken överskrider inställt värde. Viktigt att notera är att det är endast 

köldbärarpumpen som är igång och inte själva kompressorn. I exemplet i figur 27 sker kylningen vid 

85°C. Det är möjligt att höja upp den över 85°C grader, men vi har valt att ha god marginal till 

kokpunkten för ackumulatorvattnet. Det går tydligt att se hur effektiv kylningen är, temperaturen 

sjunker från 95,8°C i solfångaren ned till ca 45°C. Kylningsprocessen pågår tills temperaturen i tanken 

har sjunkit till inställt värde, i detta fall 75°C. När detta värde har uppnåtts återgår systemet till det 

normala och fortsätter att ladda ackumulatortanken. 

En konsekvens av kylningen är att köldbärartemperaturen höjs en aning efter några minuter då 

värmen från solfångarna ”återcirkulerar”. Det syns på sensor 15, ”KÖLDB.IN”, som har en liten 

upphöjning ca 5 min efter att kylningen startat, den kallare köldbäraren kommer först, ca 9°C, och 

sen kommer den uppvärmda vätskan som initialt hade en temperaturnivå på ca 50-60°C men sen har 

sjunkit i berget ned till ca 12°C. Under tiden kylningen pågår sker en viss mättning i berget då 

köldbärartemperaturen ökar från ca 12°C till 13,5°C. Effekten under dagen från solfångarna är ca 3,4 

kW. Den svarta linjen som visar bottentemperaturen i tanken, sjunker under kylningen vilket beror 

på att vattnet i tanken skiktar sig. Det kallaste vattnet hamnar i botten och det varmare stiger till 

toppen av tanken. Troligen är det så att det finns partier i tanken som inte har värmts upp till 85°C då 

kylningen startar, och den sänkning som går att urskilja i toppen av tanken kan bero på antingen 

värmeutjämning, eller så beror det på rena värmeförluster från tanken.  
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Figur 27 kylning 

4.3.5 Tappvarmvatten 

I figur 28 syns det tydligt hur varmvattenanvändningen (den svarta och lila grafen) påverkar 

bottentemperaturen i tanken (den blå grafen). Vid den streckade linjen är tappvarmvattenflödet ca 

360 l/h och temperaturen på inkommande kallvatten ca 13°C vilket resulterar i en 

tappvarmvatteneffekt på ca 17-18 kW. Vid kl. 7-8 på morgonen har flödet på tappvarmvattnet varit 

så pass stort att även temperaturen i toppen av tanken har börjat sjunka. 

 

Figur 28 visar användningen av tappvarmvatten 
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4.4 Dimensioneringsverktyg 
Dimensioneringsverktyget är ett hjälpmedel för att bestämma ett solfångarsystems storlek samt visa 

täckningsgrad och total produktion. Verktyget innehåller viktiga grundberäkningar för solinstrålning 

och värmelagring. Med verktygets hjälp skall användaren enkelt få en uppfattning om systemets 

besparing och samtidigt erhålla storlek på ackumulatortank, solfångararea och husets värmebehov 

per månad. Att dimensionera solfångarsystemet rätt är fördelaktigt både ekonomiskt och 

miljömässigt.   

Verktyget är indelat i inputceller (blåa), och skall skrivas in under det första Excel-bladet (INPUT). 

 

Tabell 3 

Outputceller (rödmarkerad bakgrund) markerar utdata från angivna värden (blad 2, beräkning). 

 

Tabell 4 

Inputcellerna skall representera fält där värden skall sättas in, och outputcellerna visar resultatet som 

beräknas utifrån de inmatade värdena. En * (i textbeskrivningen till inputcellen) symboliserar 

information som inte bör ändras, eftersom det är taget från tidigare angivna värden och kan ge fel 

längre fram i beräkningarna. Under inputcellerna, på sida 1, finns data på solinstrålning i Sverige samt 

en vinkelkorrigeringstabell. Blad 3 representeras av en diagramdel där resultaten visas grafiskt 

(månadsvis). Det består av fyra diagram, solfångarproduktion, solinstrålning, totalt värmebehov samt 

månadsbehov-solfångarproduktion. De fyra diagrammen skall utgöra en förenklad bild av systemet 

och ge solenergins inverkan på värmebehovet. För att ytterligare visualisera resultatet finns en 

schematisk bild på systemet där det går att se temperaturer, effekter och driftkostnad för 

värmepumpen. Dimensioneringsverktyget visar solfångarproduktionen och värmebehovet 

månadsvis, för att enkelt se t ex täckningsgrad för varmvatten eller värmevatten. 

Solfångarproduktionen per månad ser ut enligt följande 

 

Och värmebehovet per månad enligt 
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Figur 29 visar visuell presentation av dimensioneringsverktygets utdata, se dimensioneringsverktyget. 
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5 Ekonomi 
Solvärmeanläggningars ekonomiska vinst, eller förlust, beror till hög grad på vad anläggningen 

jämförs med. Är det befintliga värmesystemet uttjänat och ändå ska bytas är förhållandena oftast 

gynnsamma för ett solvärmesystem. Det kan till exempel var ett vattenburet system som värms med 

en gammal oljepanna som är för gammal och ändå måste bytas ut. Då finns goda förutsättningar för 

att installera solfångare i kombination med ett ”bassystem” som värmepump eller en panna som 

drivs med någon form av biobränsle. Problemet med solfångare är att de ger som mest energi när 

behovet är som minst, alltså sommartid. Det stora värmebehovet är givetvis vintertid och för täcka 

hela det behovet med solfångare skulle det behövas oproportionerligt många solfångare vilket 

resulterar i en oekonomisk anläggning. Dessutom finns ett väldigt värmeöverskott sommartid som då 

skulle gå till spillo. 

En solvärmeanläggnings kostnader utgörs till allra största grad av investeringskostnaden. Den är i 

särklass störst jämfört med driftkostnaderna, som utgör endast några ören per producerad kWh. 

Fördelen är att det inte finns någon bränslekostnad överhuvudtaget med solfångare eftersom solens 

strålar lyckligtvis är gratis. Följaktligen är det viktigt att anläggningen håller länge för att få så god 

ekonomi som möjligt. I vårt fall då vi kombinerar en värmepump med solfångare kommer den 

ekonomiska vinsten ligga i minskad elförbrukning samt att värmepumpen förhoppningsvis håller 

längre. Låt säga att vi ersätter 5 000 kWh per år av värmebehovet, det motsvarar då en elminskning 

med ca 1 700 kWh/år (vid värmefaktor = 3 för värmepumpen). 

5.1 Pay Off 
För att beräkna återbetalningstiden används olika metoder men vanligast är Pay Off och 

Annuitetsmetoden. Pay Off kan ge en bra fingervisning om hur lång tid det tar att få investeringen 

återbetald och är bra vid jämförelse med andra anläggningar.  Den är även enkel och snabb att räkna 

ut. Problemet med denna metod är dock att den inte tar någon hänsyn till hur lång livslängd 

anläggningen har, metoden tar endast hänsyn till investeringskostnaden och den årliga besparingen 

(utan räntor, värdeförändringar mm).   

Vi har alltså Pay Off-tiden som; 

 
                     

               
            .  

Konsekvensen av att metoden inte tar hänsyn till livslängden blir att en bra anläggning kan se ut som 

en dålig. En anläggning som har en pay off-tid på 15 år och en livslängd på 50 år är fortfarande en bra 

investering sett på lång sikt. Motsatsen skulle kunna vara en anläggning som har en Pay Off på fem år 

och en livslängd på tio år. Tittar vi på Pay Off är det alltså viktigt att även se på investeringens 

livslängd. 
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Pay Off-exempel för pilotanläggning med värmepump och solmodul. 

Förutsättningar  

Värmebehov 20 000 kWh 

Investeringskostnad 80 000 kr 

COP 3 

Solfångarproduktion 5 000 kWh 

Besparing av el vid COP 3 5000/3=1700 kWh 

Elpris 1,50 kr (inkl. alla avgifter och skatter) 

Pay Off 
        

                     

               

 
         

                    
       

Tabell 5 visar ett räkneexempel på Pay Off för värmepump med solmodul. 

Pay Off-tiden i det här exemplet landar på ca 30 år. Det kan ses som en orimligt lång tid, men det är 

viktigt att poängtera att investeringskostnaden för denna anläggning är väldigt hög på grund av att 

det är en pilotanläggning där olika driftlägen ska testas. Därefter ska en utvärdering ske för att se 

vilka funktioner som är motiverade rent ekonomiskt. Det kan till exempel vara att vi finner 

förvärmningsfunktionen som oekonomisk, är energitillskottet till anläggningen för litet kan 

funktionen inte motiveras rent ekonomiskt, den går helt enkelt inte att räkna hem. 

5.2 Annuitetsmetoden 
Som tidigare nämnts tar Pay Off inte hänsyn till anläggningens livslängd vilket kan ge ett orättvist 

resultat. Annuitetsmetoden å andra sidan, tar hänsyn till just en investerings livslängd. Den tar även 

hänsyn till ränta, vilket ger en bättre helhetsbild för en investerings lönsamhet. Annuiteten beräknas 

enligt följande; 
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Annuitetsexempel för pilotanläggning med värmepump och solmodul. 

Förutsättningar  

Värmebehov 20 000 kWh 

Investeringskostnad    80 000 kr 

COP 3 

Solfångarproduktion 5 000 kWh 

Besparing av el vid COP 3 5000/3=1700 kWh 

Elpris 1,50 kr (inkl. alla avgifter och skatter) 

Ränta  5 % 

Avskrivningstid 30 år 

Annuitet 

  

 
   

   

    
 

 
   

    
 

   
   

   
 

   
     

       

 

Årskostnad                              

Kostnad per producerad kWh     

    
            

Tabell 6 visar ett beräkningsexempel med annuitetsmetoden. 

Även här blir priset per producerad kWh relativt högt, dock billigare än med direktverkande el 

(5000*1,5=7500 kr) men dyrare jämfört med värmepump (1700*1,5=2550 kr). Detta beror på den 

höga investeringskostnaden som blivit på grund av att anläggningen är en pilotanläggning. 

I båda exemplen är det inte medräknat något solbidrag som för närvarande ligger på 2,50 kr per 

producerad kilowattimme, dock maximalt 7 500 kr för privatpersoner. Om inget bidragstak funnits 

hade det givit en minskning av investeringskostnaden med 12 500 kr. 
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6 Diskussion och slutsats 
Solvärme är en teknik som används i stor utsträckning världen över för att värma varmvatten. Att 

använda värmen från solen tillsammans med andra värmekällor ökar användningsområdet för 

solfångare och ger förutsättningar för att höja verkningsgraden för värmesystemet. Värmen från 

solvärmesystem är oftast otillräcklig vintertid och i vissa fall överdimensionerad sommartid, och det 

kommer fortsättningsvis vara svårt att dimensionera ett solfångarsystem för att täcka större delar av 

värmebehovet sett under ett år. Men med ett värmepumpssystem som är optimerat för kombinerad 

drift, där värmen effektivt lagras och fördelas, höjs effektiviteten på solfångarna och likaså 

värmepumpen. Det gäller att hitta de driftslägen och funktioner som ger bäst avkastningen vilket kan 

vara svårbedömt i vissa fall. Ska lågtempererad solvärme förvärma köldbäraren in i kompressorn eller 

ska det användas för att direkt förvärma inkommande kallvatten? Vart går gränsen när blir det ena 

mer lönsamt än det andra? Hur ofta uppkommer driftsläget?   

Examensarbetet, solmodul till befintliga jord- och bergvärmepumpar, har visat att det är möjligt att 

höja effektiviteten på både solfångarna och på värmepumpen. Den stora frågan är, ger anläggningen 

avkastning på investeringen som användaren betalt? Det kommer, ekonomiskt sett, vara svårt att 

räkna hem solmodulen om samtliga funktioner från examensarbetet implementeras. Vi har sett att 

förvärmning av kallvatten är en sådan funktion som potentiellt kan spara pengar och livslängd på 

värmepumpen eftersom den slipper jobba lika mycket som innan och kan vara avstängd under längre 

perioder. Det är också svårt att bedöma vilka system som passar in och ger avkastning för 

användaren. Det beror på driftstiden av kompressorn och det skick anläggningen befinner sig i. 

Solmodulen är, vad vi kunnat se, inte en lösning som snabbt betalar sig utan istället behöver ett antal 

år för att betala av sig, det är därför viktigt att livslängden på befintliga kompressorn uppskattas så 

gott det går genom servicedokumentation, driftstid och installeringsår. Kompressorn bör dessutom 

utrustas med en vevhusvärmare för att klara nya eller förhöjda arbetspunkter. Det är en enkel 

installation som låter kompressorn behålla sitt smörjmedel vid kallstart, och utgör på så vis också en 

lönsam investering i form av förebyggandet av kompressorhaveri. Den dyra varianten, men samtidigt 

den säkraste, skulle vara att byta köldmedie mot ett mer lämpat, men eftersom hela idén är att låta 

systemet vara i befintligt skick och spara pengar genom att inte byta upp sig till en solförberedd 

värmepump, går denna uppdatering av kompressorn bort.   

En solstyrning som möjliggör varvtalsstyrning på cirkulationspumpen från solfångarna är också en 

sådan funktion som ser ut att vara lönsam. Den tillåter solfångarna att hålla en jämn temperatur 

sommartid och kan vid begränsad sol sänka flödet genom solfångaren. Solfångaren kan på så sätt 

bidra med energi till ackumulatortanken även vid måttlig solinstrålning.  

Återladdning av borrhålet har stor framtida potential med gemensam borrhålslagring eller 

säsongslager, men i ett enskilt system som i det här fallet ger det med största sannolikhet ganska 

dålig utdelning, mycket på grund av vattenflödet i berggrunden som sköljer bort värmen. Att 

funktionen innebär effektiv nödkylning av solfångarna är dock en bra "bi-funktion" som minskar 

risken att värmebäraren koksar vid överhettning. Att byta ut mediet är både tidskrävande och kan 

kosta mycket pengar speciellt vid delad köldbärar- och värmebärarvätska, en volym på cirka 200-300 

liter etanol. 
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Dimensioneringsverktygets utdata stämmer bra överens med verkligheten när det gäller effekter och 

produktionsberäkningar. De månader som vi hittills har kunnat samla in data från, stämmer väldigt 

bra överens med produktionsberäkningarna i Excel. Enligt verktyget ska en solig dag i september ge 

omkring 26 kWh/dag. Enligt loggningen gav en solig dag den 16 september ca 24 kWh. Samma gäller 

för augusti där dimensioneringsverktyget uppger 32 kWh och i praktiken gav anläggningen 31 kWh 

en solig dag. Av detta kan vi dra slutsatsen att produktionsdelen i beräkningsverktyg ger en korrekt 

bild av hur anläggningen kommer att producera i framtiden.  

Storleken på ackumulatortanken är också en viktig faktor att ta hänsyn till vid den här typen av 

system. För stor tank resulterar i att det aldrig blir tillräckligt varmt i tanken för att kunna dra nytta av 

värmen. Temperaturen skulle inte bli tillräckligt hög för att kunna användas till varmvatten eller 

värmevatten och sommartid då effekten på solfångaren är som störst skulle det ta för många dagar 

innan den är uppladdad. Det blir inte heller bättre på höst och vår då solenergin är begränsad, vilket 

innebär svårigheter för solfångaren att få upp temperaturen i ackumulatortanken eftersom 

vattenvolymen blir alldeles för stor. Detta leder till att värmen inte blir tillräckligt hög för att värma 

varmvatten och värmevatten. 

Om ackumulatortanken istället är alldeles för liten orsakar det andra oönskade konsekvenser. 

Möjligheten att ta till vara på överskottsenergin, och lagra den, minskas. Sommartid, vid soliga dagar, 

blir då tanken snabbt uppladdad men energin räcker väldigt kort tid efter det att solen gått ned. 

Varmvattnet skulle då bara räcka några timmar innan tanken är ”tömd” på varmt vatten. En korrekt 

storlek är därför av stor vikt för kombination med solvärme, speciellt i en kombinerad lösning som 

denna.  

 

Solmodulen har framtids potential, dels genom den ökade elprisutvecklingen och dels genom 

solfångarnas sjunkande priser. Vintrarnas stora värmebehov kan dock aldrig undvikas, men om fler 

tekniker för långtidslagring av sommarvärmen skulle realiseras inom en kort framtid, betyder det att 

alla sorters kombinationer med solenergi är tänkbara. Den energi som vi får ta emot på sommaren 

kan ge värme vintertid, varpå värmepumpen är avstängd en längre tid och användaren spar energi. 
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6.1 Systemfunktioner 
Här beskrivs kortfattat slutsatser från de systemfunktioner som finns med i vår lösning. 

Återladdning 

Återladdningsfunktionen är en bra funktion för att säkerställa kylning till solfångarna, men är ur 

energilagringssynpunkt (laddning av borrhålet), en ineffektiv funktion på grund av stora 

värmeförluster i borrhålet. Tekniken skulle kunna vara applicerbar på flerbostadshus med 

gemensamt borrhål som blivit mättat på grund av överbelastningen och på så sätt värma upp och 

återladda borrhålet.  

Förvärmning av köldbäraren 

Kostnaden för att möjliggöra denna funktion är för stor i förhållande till energibesparingen. 

Verkningsgraden för att värma upp köldbäraren blir sämre än om varmvattnet istället direkt 

förvärms, eftersom kompressorn verkningsgrad utgör en extra förlust. 

Förvärmning kallvatten 

Att förvärma tappvarmvattnet är en billig och enkel funktion som bör användas till kommande 

lösningar. 

Varvtalsstyrd cirkulationspump 

Med en varvtalsstyrd cirkulationspump fås en mer dynamisk drift och därmed mindre start och stop. 

En varvtalsstyrd cirkulationspump ger dessutom möjligheten att sänka flödet genom solfångaren och 

därmed tillåta högre temperaturer till ackumulatortanken. Funktionen kräver en speciell styrning 

som klarar att varvtals styra en pump. 

Värmesystemet 

Att ha en slinga i ackumulatortanken enbart för att kunna använda solenergi till värmesystemet är 

inte ekonomiskt hållbart eftersom det är sällan det finns tillräckligt med solvärme för att försörja 

värmesystemet. Slingan innebär en onödig merkostnad för en funktion som inte används tillräckligt 

frekvent, den blir därför inte heller hållbar rent ekonomiskt. 

Ackumulatortanken 

För att möjliggöra de övriga funktionerna krävs en ackumulatortank med många 

anslutningsalternativ och värmeslingor. Det gör ackumulatortanken till en dyr komponent och därför 

bör antalet slingor vara så få som möjligt. 
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Mål och resultat: 

 

 Att designa och bygga en pilotanläggning.  

 

- Anläggningen är nu byggd enligt de krav vi hade initialt och även driftsatt med alla 

funktioner. 

 

 Att kunna anpassa driftstyrning efter insamlad driftsdata. 

 

- Systemkonfigurationen är framtagen men inte kundoptimerad. Det är nu upp till 

energimannen att ta fram en färdig produkt med stöd från examensarbetet. 

 

 En solmodullösning som skall kunna appliceras på befintliga värmepumpinstallationer. 

 

- En principiell lösning (nr 3) är framtagen och applicerad på en befintlig värmepump. 

 

 Att lösningen skall vara enkel, användarvänlig, driftsäker och inte förkorta värmepumpens 

livslängd. 

 

- Lösningen är i dagsläget inte enkel att bygga men det finns goda förutsättningar att förenkla 

systemutförandet med pilotanläggningen som referens. Driftsäkerheten är svår att uttala sig 

då anläggningen inte har varit i drift mer än ett halvår, men under den tiden har den varit 

självgående och driftsäker. Med tiden får vi veta mer om värmepumpens livslängd. 

 

 Att tillverka ett dimensioneringsverktyg för att beräkna solfångarproduktion, värmebehov, 

täckningsgrad och storlek på ackumulatortank. 

 

- Verktyget är klart och solfångarproduktionen är verifierad mot pilotanläggningen under de 

månader anläggningen har varit igång. Verktyget stämmer med data från pilotanläggningen.  

 

 

Sammanfattningsvis har de flesta målen uppnåtts med undantag för den förenklade 

produktlösningen som i ett senare skede ska packas ihop till en färdig modul. Detta kan ske då 

anläggningen varit igång under lägre tid för att ge ett bättre utvärderingsunderlag. Framtida mätdata 

kommer också att visa vilka funktioner som varit mest lönsamma.  
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8 Bilagor 

Bilaga 1 -Lösningsritningar 

Befintlig anläggning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 30 visar befintlig installation 
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Lösning 1 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 31 visar lösning 1 
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Lösning 2 

 

 Figur 32 visar lösning 2 
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Lösning 3 

 Figur 33 visar lösning 3 
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Bilaga 2 -Värmepump 

Funktion värmepump 

En värmepump fungerar, oavsett värmekälla, genom att en frysskyddad vätska cirkulerar i en 

köldbärarkrets. En jord/bergvärmepump hämtar lågvärdigenergi (ca 0° C 2) från marken, som har 

värmts upp av solen och jorden inre, och lämnar energin vid förångaren. Med hjälp av ett 

köldmedium inne i förångaren kyls den upphämtade lågvärdiga energin av till ca -5° C 3. Köldmediet 

som finns inuti förångaren skiftar aggregationstillstånd till gas, vid kontakt med den varmare 

köldbäraren. Det nu lite varmare köldmediet passerar kompressorn som höjer trycket och därmed 

temperaturen på mediet (ca 20-30 bar 3, dvs. ca 100° C 3). För att säkerställa att mediet verkligen är i 

gasform när det befinner sig i, eller lämnar kompressorn, så sägs det att gasen överhettas x-antal ° C 

över den teoretiska punkten där mediet förångar (mediets kokpunkt).  

 

Figur 34 visar principen för en värmepump. 

I kondensorn möter det nu gasformiga och varma mediet (ca 100° C) en kallare krets vilket leder till 

att mediet börjar återgå till vätskeform igen. När gasen övergår till flytande form kallas det för att 

ångan kondenserar. Konsekvensen av denna kondensering är att energi ges till värmekretsen som 

transporterar det till ackumulatortanken, eller direkt till fastigheten för omedelbar uppvärmning av 

radiatorerna eller varmvatten i huset. När allt har övergått till flytande form (ca 40° C) släpps mediet 

igenom en strypventil som sänker trycket. Här används istället underkylning av köldmediet för att 

säkerställa att mediet verkligen är flytande och inte ”flashar” (ändrar aggregationstillstånd innan eller 

efter strypventilen). Flash-gas kan försämra förångningen och därmed värmeutbytet. När 

köldmedievätskan släpps igenom strypventilen leder det till att temperaturen och trycket sjunker och 

mediet påbörjar en ny cykel med uppvärmning/tryckökning samt nedkylning/trycksänkning. För mer 

ingående beskrivning av kompressorer, se bilaga 2.

                                                           
2
 Temperatur- och tryckexempel, bör inte antas som ett standardvärde. 
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Tryck/entalpi diagram 

Med ett h- log p diagram kan man se den specifika entalpin, också kallad inre energi, i en logaritmisk 

skala. En värmepumps fyra olika steg kan åskådliggöras i diagrammet genom att studera 

värmeövergångarna i detalj. Grundläggande för att läsa av ett tryck/entalpi diagram är att förstå vad 

de olika grafiska linjerna står för.  

 

 
Bild 1 - Beroende på tryck och entalpi befinner sig vatten i olika aggregationstillstånd, kritiska punkten symboliserar 
punkten där vätske och- ångdensiteten är samma och gränsen mellan vätskefas och ångfas försvinner. 

 

 
Bild 2 - Hjälplinjer för temperatur, entropi, specifik volym och procentuell fördelning vätska/gas (x-linjer) 
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Kompressorn 

I kompressorn sugs köldmediet upp från förångaren (punkt A). Köldmediet befinner sig i detta skede i 

gasform. Mediet har i början en viss temperatur (Tc), tryck (PA), volym (VA) och ett visst värmeinnehåll 

(hA). Kompressorn komprimerar därefter gasen till punkt B, som motsvarar högre tryck, temperatur 

och värmeinnehåll. Idealiskt sett (η=100%), görs detta utefter linjerna för konstant entropi. Arbetet 

som utförts av kompressorn illustreras av skillnaden mellan hB - h A. 

 

Bild 3 - Kompressor 

 

Kondensorn 

I kondensorn skall det varma köldmediet som kompressorn lämnar ifrån sig kondensera till vatten 

och avge sin värme. Detta görs under konstant tryck, vilket gör att vätskan som bildas i slutet 

bibehåller ett högt tryck. Avgiven värme från kondensorn blir således hB – hC. 

 

Bild 4 - Kondensorn 
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Expansionsventilen/strypventilen 

Vätskan som befinner sig under högt tryck innan expansionsventilen får i och med en strypventil ett 

mycket lägre tryck på andra sidan, vilket resulterar i att vätskan också går ner i temperatur. Entalpin 

förblir oförändrad, ingen energi avges eller tas upp.  

 

Bild 5 – Expansionsventil/strypventil 

 

Förångaren 

Vätskan som kommer ifrån expansionsventilen är mycket lågt tempererad och när den möter den 

mycket varmare köldbärarkretsen så förångas därmed vätskan med energin från borrhålet. Energin 

som borrhålet avger är också energin som köldmediet tar upp, alltså hA – hc.   

 

Bild 6 - Förångaren 
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Överhettning  

För att undvika vätska i kompressorn så använder man sig utav överhettning i förångaren, som gör 

att man undviker vätska till kompressorn (vätskeslag). Kompressorn arbetar bara med gas. Vatten i 

kompressorn sliter onödigt hårt på skovlar och lager, vilket ger en sämre livslängd. Vanligtvis 

överhettas gasen ca 10° K. 

 

Bild 7 - visar med och utan överhettning 

 

Underkylning 

Underkylningen på 5-10° K är vanligt i större system och i många fall utgör underkylningen också en 

förbättring av verkningsgraden. Verkningsgraden ökas genom att säkerställa att det bara finns vätska 

innan expansionsventilen, förångaren kan i sin tur sedan ta upp maximalt med energi ur 

förångningen. Den lägre temperaturen på vätskan innan expansionsventilen, ger i sin tur en lägre 

temperatur på andra sidan expansionsventilen och därmed kan mer energi kan absorberas ur 

borrhålet.  

 

Bild 8 - visar med och utan överhettning 
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Flerstegsprocess 

Till vissa speciella tillämpningar krävs flera steg för att uppnå viss effekt. Detta på grund av att en 

kompressor bara klarar en viss tryckstegring. 

 

Bild 9 – visar flerstegsprocessen hos en större kompressor 

 

Verkligt förlopp 

I verkligheten är processerna långt ifrån ideala och ser därför mer ut enligt följande.  

 

Bild 10 – visar verkligt förlopp vid en värmepumpscykel 
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Bild 11 -Tryck-entalpi diagram på köldmediet HFC-134a 

Kompressor (1-2) 

När köldmediet kommer till kompressorn har det precis hämtat energi från borrhålet (400kJ/kg – 

290kJ/kg) med ett tryck på 3bar. Köldmediegasen komprimeras idealt sett till 2’, men eftersom att 

kompressionen inte sker adiabatiskt krävs ytterligare energi från kompressorn för att nå upp till 2. 

Skillnaden i temperaturen mellan ideal och verklig blir 65 mot 95°C och den extra tillförda energin 

blir ca 40kJ/kg. Totalt sett kräver kompressorn 70kJ/kg (el) för att höja upp ångan till en användbar 

nivå. 

Kondensorn (2-3) 

När vätskan når kondensorn sjunker temperaturen snabbt till ”kondensationslinjen” (ca 60°C) och 

gasen kondenserar till vätska. Gasen avger sin värme under konstant tryck och temperatur. 

Energiutbytet görs genom ångbildningsentalpin och blir således till 180kJ/kg avgiven energi i 

kondensorn. 

Strypventil / Stryporgan (3-4) 

I strypventilen minskas trycket till 3 bar (från 17 bar), vilket leder till att temperaturen i punkt 4 

sjunker drastiskt (ca 0°C). Vätskan har samma entalpi som innan, men kan med nuvarande 

egenskaper (låg temperatur och lågt tryck) på nytt ta upp energi från förångaren eller borrhålet. 

Förångaren (4-1) 

I förångaren skall som sagt 110kJ/kg hämtas och sedan ledas till kompressorn för tryck- och 

temperaturstegringen, i alla fall vid rådande driftfall. 110kJ/kg kan vi se som gratis värme eftersom 

att det sker automatiskt genom naturligt värmeutbyte, resten upphöjs utav kompressorn som gör 

värmen användbar. 
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Bilaga 3 -Värmeöverföring 

Dessa beräkningar är gjorda med matematikprogrammet Mathematica som är PC-baserat program 

för avancerade (och enkla) beräkningar. En del förenklingar är gjorda vid beräkningarna, men de kan 

ändå ses som bra riktvärden vid dimensioneringsarbeten. 

K-värde för kamflänsslingor 

Framräkning av k-värde för kamflänsslingor. Data är hämtad från en tillverkare av 

ackumulatortankar. K-värdet ändras om flöden och temperaturer ändras, men vi har gjort 

förenklingen att samma k-värde används hela tiden. Det blir inte helt korrekt, dock ger det 

ändå ett bra närmevärde då vi hela tiden har ett relativt högt flöde (flödet är en kritisk faktor 

för k-värdet). 

Data: 
Slinglängd: 24 m 
Area: 6 m2 
Flöde: 0,53 l/s (32 l/min) 
Kapacitet: värmer 10°C till 45°C vid aktuellt flöde och tanktemperatur på 70°C 
 
Värmeeffekten fås av formeln: 
 

 
 
Därefter löser vi ut det sökta k och sätter in gällande värden. 
 

 
 
Ovan är det framräknade k-värdet, 325 W/m2×K. 
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Tappvarmvattenberäkningar 

Här görs olika beräkningar på varmvatten, bland annat avgiven effekt till varmvatten som funktion av 

ACK-temperatur samt framledningstemperatur och effekt som funktion av temperaturen i 

ackumulatortanken. K-värdet som tidigare räknades fram har använts till dessa beräkningar. 

 

 

Bild 12 -grafen visar överförd effekt i kamflänsröret 

 

63259.1 W 

Grafen visar överförd effekt i kamflänsröret. Nästkommande värde anger den maximala effekten som 

kan överföras från tankvattnet till kamflänslingan vid angivna värden. 
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Nedan visas effekt ( ̇) och framledningstemperatur (g) som fås vid angivna värden. Det är alltså vad 

framledningstemperaturen och avgiven effekt är vid en viss temperatur i tanken. Flöde och 

inkommande temp på kallvattnet kan ses som konstant medans temperaturen i tanken varierar över 

tiden. Enheterna är Watt och grader Celsius. 

 

 

Solfångarberäkningar 

Nedan visas inmatad effekt från solfångaren till tanken som funktion av ACK-temp. Kallare tank 

innebär att det går att överföra större effekt, sen måste det givetvis matchas med motsvarande 

solfångararea, något som själva beräkningen inte tar hänsyn till. Framledningstemperatur är den 

utgående temperaturen från solfångaren. 
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Bild 13 – visar maximal effekt vid rådande ackumulatortemperatur 

 

Det första värdet anger den maximala effekten som kan överföras från tankvattnet till 

kamflänsslingan vid angivna värden ( ̇) är den verkliga effekten som tar hänsyn till flödet i 

kamflänsslingan. (  ) är vilken temperatur returen till solfångaren kommer att ha. Viktigt att tänkta 

på är att dessa värden är momentana, när temperaturen i tanken höjs kommer effekten och 

returtemperaturen att förändras. 

Kapacitet 

Nedan är en förenklad beräkning på hur länge varmvattnet räcker då en ackumulatortank på 

500 liter är uppvärmd till 95°C, vid en tappningseffekt på 38 kW (flöde 0,2 l/s, 55°). 

 

36.8 min 

Efter ca 37 min börjar den utgående varmvattentemperaturen att sjunka, den måste då 

eftervärmas i värmepumpen för att uppnå 55°C. 
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