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Abstract 

The investigation reported in this thesis was performed as part of the Energy Engineer - 

Renewable Energy program at the University of Halmstad. The report goes on to examine the 

viability of heat storage in boreholes. To get an idea about the impact of the buildings size on 

investment profitability, two main objects were studied. The first object was a standard house 

located in Sävsjö, Småland, and the other object was a multifamily residential in Halmstad. 

The multifamily residential has been simulated twice, the second time with a larger solar 

collector area than normal to show the profitability of a higher download of surplus heat. 

During the course of the project, two field trips were made, one to the grocery store COOP in 

Halmstad, and the other to NIBE in Markaryd, both use surplus heat storage in the bedrock, 

but in different ways. The refrigeration units in COOP  produces excess heat, which is then 

passed into the ground, whereas NIBE uses its ventilation system combined with geothermal 

heat to get a good and effective way to get both heating and cooling in their buildings. 

The project began with a collection of facts about solar energy, geothermal energy and 

geology. To comprehend how the combination of geothermal and solar panels works, the 

systems must be understood individually. Therefore, deeper studies of the individual systems 

generated a better understanding of where the energy came from, and thus how they could 

work together. Solar panels and geothermal heat are a natural combination, since both are 

waterborne systems, and both have the sun as an energy source. 

All calculations were performed in a Microsoft Excel spreadsheet where all values were 

entered and linked to generate a result of which system would be most beneficial. It turned out 

that a combined system of solar panels and geothermal heating for charging and storing 

excess heat was not economically lucrative. The system's investment costs were too high, and 

the savings made by the lesser use of a ground source heating pump was too low for it to be 

deemed as cost-effective. It is believed by people in the industry, however, that other systems 

such as geothermal heat in combination with ventilation or solar cells would work better. 
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Sammanfattning 

Detta examensarbete har gjorts som en del av programmet Energiingenjör – förnybar energi 

på högskolan i Halmstad. Syftet är att undersöka lönsamheten av värmelagring i borrhål. För 

att få en uppfattning om hur storleken av byggnaden har någon betydelse för investeringens 

lönsamhet har två olika objekt undersökts. Första objektet är en vanlig villa belägen i Sävsjö i 

Småland och det andra objektet är ett flerbostadshus beläget i Halmstad. Flerbostadshuset har 

även simulerats en andra gång med en större solfångararea än vanligt just för att se 

lönsamheten vid en hög nerladdning av överskottsvärme.  

Under arbetets gång gjordes två studiebesök, ett på livsmedelsbutiken COOP i Halmstad och 

ett på NIBE i Markaryd eftersom dessa två använder sig av överskottsvärme för lagring i 

marken på två olika sätt. COOP använder sig av överskottsvärmen från sina kyldiskar som 

förs ner i marken och NIBE använder sitt ventilationssystem kombinerat med bergvärme för 

att få ett bra och effektivt sätt att få både värme och kyla i sina byggnader. 

Projektet påbörjades med insamling av fakta om solenergi, bergvärme och geologi. För att 

förstå hur kombinationen av bergvärme och solfångare fungerar måste systemen förstås 

individuellt först. Därför gjordes djupare studier om de individuella systemen så en bättre 

förståelse för var energin kommer ifrån skulle uppnås. Solfångare och bergvärme blir en 

ganska naturlig kombination då båda är vattenburna system och båda har solen som 

energikälla. 

Alla beräkningar gjordes i Microsoft Excel, där alla värden fördes in och sammankopplades 

för att visa vilket system som skulle vara bäst. Det visade sig att ett kombisystem av 

solfångare och bergvärme för laddning och lagring av överskottsvärme inte gav en bra 

ekonomisk vinst. Systemets investeringskostnad blev för hög och besparingen som gjordes av 

den mindre användning av bergvärmepumpen blev för låg, för att systemet skulle kunna gå 

med vinst. Andra system som till exempel bergvärme i kombination med ventilation eller 

solceller skulle sannolikt fungera bättre.  
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1. Inledning 

Detta examensarbete har utförts som en obligatorisk del i programmet  

Energiingenjör - Förnybar energi på Högskolan i Halmstad. Studien har främst genomförts 

teoretiskt men för att på bästa sätt simulera verkligheten har verkliga data från två byggnader 

använts i beräkningarna. 

Nyedal solenergi är ett företag beläget i Halmstad som specialiserar sig inom 

solenergianläggningar. Företaget har stått för information om solanläggningar i kombination 

med bergvärme och har kunnat förse studien med priser och detaljinformation. 

COOP har bidragit med en gedigen insyn i deras anläggning som är unik i sitt slag. Ritningar, 

beräkningar, energiproduktion och ekonomiska kalkyler har gett en bra jämförelse. 

HFAB (Halmstad fastigheter AB) har bidragit med information och data om ett existerande 

flerbostadshus som använts för att se lönsamheten bakom systemet i större skala.  

NIBE har tillhandahållit erfarenhet om borrhålsdimensionering och visat deras egna system 

om laddning och lagring av överskottsvärme. 

1.1 Bakgrund 

Varje år strömmar stora mängder energi in från solen. Denna energi är tillräckligt stor att 

täcka hela jordens energibehov flera tusen gånger om. Problemet är att ta tillvara på denna 

stora mängd energi och kunna omvandla den till en form som kan utnyttjas och användas på 

ett bra sätt. 

Solfångare är ett effektivt sätt att ta till vara på solens energi och omvandla det till värme, som 

sedan kan användas för tappvärmevatten eller uppvärmning av byggnader. Idag är den plana 

solfångaren och vakuumsolfångaren de vanligaste på marknaden och båda kan ibland ses på 

både hustak och fristående på marken. 

Med dagens solfångare kan hela eller stora delar av en byggnads varmvattenbehov täckas 

under stora delar av året. Under sommaren har Sverige mycket sol och mycket värme kan 

produceras. I vissa fall kan så stora mängder värmeenergi produceras av solfångarna att det 

bildas ett överskott av värmeenergi. Detta överskott går vanligtvis till spillo då den inte 

används. Att undersöka vilka möjligheter det finns att ta tillvara på denna överskottsenergi 

och lagra den i berggrunden med hjälp av en bergvärmepump är vad detta examensarbete 

behandlar. 
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1.2 Problemformulering 

Solfångaranläggningar dimensioneras ofta för att täcka tappvarmvattnet. För att göra detta 

används ofta tumregeln 1,5 m
2 

solfångare/person. Denna dimensionering leder ofta till ett 

energiöverskott under sommarmånaderna. I en vanlig anläggning leder överskottet till en 

försämrad verkningsgrad och en förlust för ägaren då överskottet inte används. För att ett 

system för laddning och lagring av överskottsvärme i berggrunden ska fungera måste först en 

solfångaranläggning installeras, för att sedan kopplas ihop med en bergvärmepump via en 

ackumulatortank. Om denna investering ska göras måste den vara lönsam och betala av sig 

inom en rimlig tid. Laddningen och lagringen blir enbart lönsamt om det höjer temperaturen i 

berget, och om denna temperaturökning kan lagras under en längre period tills behovet är 

större. Därför måste berget ha tillräckligt hög värmelagringsförmåga och värmen får inte ledas 

för långt bort ifrån källan.  

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att analysera om det är teoretisk och praktiskt möjligt att ladda och 

lagra överskottsvärmen från solfångare i marken, för att på så sätt öka energitillgången i 

marken och senare ta upp den med en bergvärmepump när behovet är större. 

1.4 Avgränsningar 

Studien undersöker enbart lagring i borrhål och tittar inte på större typer av säsongslager. 

Många studier och pilotprojekt har tidigare gjorts inom säsongslagring och om flera borrhål 

läggs tätt blir det som ett säsongslager. Detta undersöks inte i denna rapport. Undersökningen 

är begränsad till glasade plana solfångare och värmepumpar med COP-faktor tre har använts 

för att underlätta beräkningar. Vid dimensionering av solfångare och ackumulatorvolym har 

en tumregel om 1,5 m
2 

solfångare/person och 100 liter ackumulatorvolym/person använts. 

Berggrundens ledningsförmåga har även valts att vara densamma på både simuleringen för 

villan som för flerbostadshuset. 

1.5 Frågeställning 

 Hur är systemet uppbyggt och hur fungerar det? 

 Finns det andra kombinationer av detta system som skulle kunna fungera? 

 Är det teoretiskt och praktiskt möjligt att lagra överskottsvärme i marken? 

 Vilket slags bergrund är den bästa att lagra värmen i?  

 Är det ekonomiskt lönsamt att komplettera en bergvärmeanläggning med solfångare? 

 Vilka kan bäst använda denna anläggning? Flerbostadshus eller villor? 
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1.6 Metod 

En grundläggande litteraturstudie genomfördes om solfångare, bergvärme och geologi för att 

utifrån den informationen dra slutsatser, genomföra beräkningar och ta fram resultat. 

Information har hämtats från internetsökningar, läroböcker, rapporter och intervjuer med 

säljare och ingenjörer som arbetar inom detta område. 

Vid val av utrustning undersöktes fyra olika leverantörers solfångare där inköpspris, areor och 

verkningsgrad sammanställdes samt medelvärden som sedan användes vid beräkningarna togs 

fram. Storleken och priserna på ackumulatortankarna togs direkt från NIBE hemsida. 

 

Valet av byggnader som skulle simuleras blev en villa belägen i Sävsjö och ett flerbostadshus 

beläget i Halmstad. Vi ville jämföra systemet för en stor och en liten byggnad med olika antal 

boende. 

Fakta om liknande system som i matbutiken COOP blev också valt att beskrivas i arbetet 

eftersom de använder sig av överskottsvärmen från sina kyldiskar för att ladda berget. Men 

detta är mer för att leda bort värme än att ladda och lagra värmen. 

För att få en överskådlig blick över energiproduktion, energiförbrukning, överskott och 

underskott under året skapades ett Excel-ark med väsentlig data och beräkningar.  

För att simuleringarna skulle vara så verklighetstrogna som möjligt togs värden för 

solinstrålning, förändring av verkningsgrad beroende på temperaturdifferenser samt 

konsumtionsförändring månad för månad. Detta för att mer exakt visa hur den månadsvisa 

förändringen ser ut. 

I första simuleringen undersöktes den ekonomiska vinningen med ett kompletterande 

solfångarsystem för tappvarmvatten. För att göra en sådan koppling möjlig måste en 

ackumulatortank införskaffas som kopplas både till solfångare och till bergvärmepumpen. 

Den andra simuleringen görs endast på flerbostadshuset. Där installeras en mycket större 

solfångararea för att få ett så stort överskott som möjligt under sommaren. Detta stora 

överskott laddas sedan ner i marken för att höja marktemperaturen så mycket som möjligt. 

Höjs temperaturen i marken förbättras även värmepumpens COP-faktor vilket leder till 

ekonomiska besparingar. 
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2. Praktisk och teknisk fakta 

2.1 Solenergi 

2.1.1 Solinstrålning 

Varje år strömmar stora mängder solenergi mot jorden. I solen frigörs energi genom 

fusionsreaktioner och energin skickas ut i rymden. Av all den energi som frigörs når en ytterst 

liten del jorden. Forskare har mätt att ca 1370 W/m
2
 når jordens yttre atmosfär (denna 

konstant kallas solarkonstanten), (Andrén, 2011).  

På grund av att jorden har en sfärisk form fördelar sig solstrålarna över en större yta vid de 

norra och södra halvorna vilket minskar ljusintensiteten. Jordens rotation runt sin egen axel 

gör att solintensiteten varierar över dygnet. Jordens bana kring solen och jordaxelns lutning 

ger oss årstiderna. Dessa faktorer är dock fasta och förändras inte från år till år utan förblir 

konstanta. Dock spelar andra faktorer in som kan 

förändras och har en stor betydelse för hur mycket 

solinstrålning som träffar en yta. En stor del av 

strålningen reflekteras eller fångas upp av 

vattenånga, damm och små partiklar som finns i 

atmosfären. Reflektionen i vattenångan påverkar 

även riktningen i vilken solinstrålningen kommer 

och dess intensitet. Detta göra att mycket av 

solinstrålningen varken nyttjas av växtlighet, djur 

eller människor (SMHI, 2007). 

  

Figur 1. En karta över solinstrålningen i Sverige 

(Sidén, Formler solenergi, 2013). 
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2.1.2 Direkt och diffus strålning 

Solstrålningen som når marken delas upp i direkt och diffus strålning. Den största mängden 

strålning utgörs av direktstrålningen som går raka vägen ner till markytan. Delar av solljuset 

reflekteras bort av dimma och moln vilket gör att det kan komma från nästan vilken vinkel 

som helst. Denna strålning kallas diffusstrålning. När solinstrålningen ska specificeras i ett 

bestämt område mäts både den direkta och diffusa instrålningen som gemensamt kallas 

globalstrålning. (SMHI, 2007) 

Solinstrålningen på en plats kan variera från år till år.  Mätningar har gjorts under en längre 

tid. Det har gett ett medelvärde för enskilda regioner. För södra Sverige ligger den normala 

solinstrålningen på ca 1000 W/m
2
. Multiplicerat med antalet fullsoltimmar Sverige har på ett 

år, blir den instrålande effekten 1000 kWh/m
2
. Vid ekvatorn är motsvarande siffra ca 2500 

kWh/m
2
 (Andrén, 2011) 

För att ta upp så mycket solenergi som möjligt vinklas därför solpanelen mot solen så stålarna 

träffar vinkelrätt mot ytan vilket kan öka den instrålande effekten upp till 1250 kWh/m
2
. 

(Andrén, 2011) 

2.2 Solfångaren 

Solfångaren är en uppfinning för att utnyttja solens energi (Den första solfångaren 

konstruerades år 1767 av Horace-Benedict de Saussure). Olika konstruktioner används för 

olika förhållanden men grunden är relativt likartad. Funktionen är byggd på den fysikaliska 

principen om värmeöverföring från ett objekt till ett annat (Dessus & Pharabod, 2000). 

Oavsett konstruktion utgörs de mest elementära delarna av absorbatorn och värmebäraren. 

Absorbatorns uppgift är att fånga upp solljuset och värma värmebäraren som sedan för vidare 

värmen till ett värmelager eller direkt användning t.ex. i en pool (Andrén, 2011). 

 

För att solfångaren ska kunna ta upp så mycket energi som möjligt är ofta absorbatorn av 

svart material då svart är den färg som har störst värmeupptagningsförmåga och kan ta upp en 

stor variation av våglängder. Absorbatorn måste också ha en hög ledningsförmåga så att 

värmen förs vidare till värmebäraren som ofta utgörs av vatten med tillsatt antifrysmedel. 

Hela anläggningens verkningsgrad är beroende av dessa två fysikaliska egenskaper.  

När värmen överförs från absorbatorn utnyttjas termodynamikens nollte huvudsats om att 

värmeöverföring sker mellan två objekt i kontakt med varandra. 

En cirkulationspump används för att cirkulera värmebäraren så värmen kan avges där den gör 

nytta. Solfångare kan användas både i direkta och indirekta system men täcker sällan hela 

värmebehovet utan används ofta för att komplettera ett befintligt vattenburet system (Andrén, 

2011). 
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2.2.1 Typer av solfångare 

Beroende på förhållande och användningsbehov har olika typer av solfångare utvecklats. Här 

följer en kort sammanfattning av de två vanligaste.  

2.2.2 Plana solfångare 

Plana solfångare är den enklaste konstruktionen av solfångare men är också en väldigt stabil 

konstruktion som kan bevarar samma verkningsgrad år ut och år in utan att behöva någon 

större service eller underhåll. Den viktigaste delen i solfångaren är absorbatorn vars uppgift är 

att absorbera solinstrålningen och omvandla den till värme. 

Det finns olika konstruktioner av en absorbator men i grunden består de av ett rör med hög 

värmeöverföringskapacitet (ofta koppar) omgivet av en mörkfärgad plåt (ofta koppar eller 

aluminium). Plåten kallas för fläns och har till uppgift att ta upp så mycket av solstrålarna som 

möjligt och värma röret som värmer värmebäraren (vatten med antifrysmedel).  

Målet är att eftersträva så stor kontaktyta mellan röret och flänsen som möjligt för att kunna 

överföra värmen med minsta möjliga förlust. Förlusterna kan minimeras ännu mer med ett 

turbulent flöde genom rören som skapas med rombiska kanaler. Konstruktionen måste vara 

stark och klara av stora temperaturförändringar då temperaturen kan variera extremt mellan 

sommar och vinter (från under 0 °C till över 90 °C) (Andrén, 2011). För att klara högre 

temperaturer på värmebäraren utan att det börjar koka är systemet ofta trycksatt. Stagnation 

(temperaturökningen upphör) inträffar ofta mellan 170-200 °C. Skulle solfångaren bli för 

varm ökar trycket ytterligare och ventiler kan brista så varm glykol läcker ut och kan orsaka 

brännskador. Läckage av sådant slag ska självklart undvikas och det är viktigt att systemet 

dimensioneras rätt (Markus, 2015). 

 

Bakom absorbatorn kommer en damm- och diffusionsspärr följt av ett tjockt lager isolering 

för att undvika förluster av värme. Allting ligger i en tunn låda med ett antireflexbehandlat 

täckglas som lock. Det är en enkel konstruktion men effektiva plana solfångare har överlag en 

verkningsgrad på 50 %. Konstruktionen är som ovan nämnt väldigt enkel och har på senare 

tid börjat byggas med större area för att minska kantförlusterna (Sidén, Förnybar energi, 

2008) (Andrén, 2011) 

 

Figur 2. Visar insidan av en solfångare med dess olika delar (Lundblad). 
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2.2.3 Vakuumrörsolfångare 

Vakuumrörssolfångare består till en stor del av glas och är därför betydlig ömtåligare än 

plana, och konstruktionen kan liknas den som används vid lysrörstillverkning. Absorbatorn är 

innesluten av en glasbehållare och omgiven av vakuum. Solfångaren har en cylindrisk form 

som gör att den absorberar mer diffus strålning och då vakuum varken leder värme eller kyla 

blir förlusterna näst intill noll. En vakuumrörsolfångare kan ha upp till 30 % högre 

verkningsgrad än de plana men kostar mer och är också oftare i behov av reparationer 

eftersom glasrören lätt spricker på grund av temperaturförändringar (Andrén, 2011) 

 

2.2.4 Dränerande solfångare 

En tredje variant av solfångare är den så kallade dränerade solfångaren. Den är till funktion 

och uppbyggnad ganska lik den plana solfångaren men skiljer sig på vissa punkter.  

Dränerade solfångare var populära under 70-talet i Sverige men har nu helt eller delvis 

försvunnit från den svenska marknaden. Systemet användes för att värma tappvarmvatten. 

Vanligtvis användes en dubbelmantlad beredare. I den yttre kretsen flödade värmebäraren och 

i den inre cirkulerade tappvärmevatten. Solfångaren var placerad högt och hade ett 

dräneringskärl monterat under sig. Solfångarvattnet fick cirkulera till tappvarmvattnet var 

varmt varefter cirkulationspumpen stängdes av och solfångaren tömdes ner i dräneringskärlet. 

För att systemet ska fungera bra måste större dimissioner på anslutningsrören användas och 

solfångaren med tillhörande stamledningar måste ha en gemensam lägsta punkt (Andrén, 

2011).    

 

2.2.5 Heatpipe 

Heatpipe är ytterligare en lösning där undertryck används för att sänka kokpunkten. Tack vare 

undertrycket förångas mediet vid en låg temperatur och stiger uppåt i röret som avslutas i en 

bulb. I bulben kondenserar mediet och avger energi till solvärmekretsen. Det kondenserade 

mediet rinner sedan neråt rörets kanter till botten där det förångas igen och processen startar 

om. Med fördel används ett medium med låg kokpunkt ex alkoholer eller aceton (Andrén, 

2011).  

  

Figur 3. Visar en genomskärning av ett vakuumrör och dess flöde (Lundblad). 
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2.2.6 Direktverkande och indirekta värmesystem 

Solfångare har två inkopplingsalternativ, direkt eller indirekt och vilken metod som lämpar 

sig bäst avgörs av situationen. De direkta systemen används främst vid pooluppvärmning eller 

annan säsongs aktivitet. Indirekta system lämpar sig bättre för radiator och uppvärmning av 

tappvarmvatten.  

2.2.7 Direktverkande värmesystem 

Direktverkande är den vanligaste typen av solfångare i USA där de används för att värma upp 

utomhussimbassänger (Sidén, Förnybar energi, 2008). Solfångaren är direkt kopplad till 

bassängen och vattnet får cirkulera genom solfångaren och värmas. Systemet är mycket 

effektivt då förlusterna minimeras eftersom vattnet värms direkt. Under vintern måste 

systemet dock tömmas så det inte fryser sönder (Andrén, 2011).  

2.2.8 Indirekta värmesystem 

I Sverige är de indirekta systemen vanligast eftersom de är mer praktiskt användbara för 

uppvärmning av radiatorer och dessutom går att kombinera med andra värmekällor. 

Solfångaren är kopplad mot en ackumulatortank via en värmeslinga. På så vis blandas aldrig 

solfångarvattnet med ackumulatorvattnet utan värmen avges i slingan som cirkulerar flera 

varv som en spole inne i ackumulatortanken. Flödet varierar beroende på hur varmt det blir 

inuti solfångare, högre temperatur medför ett snabbare flöde. Det uppvärma 

ackumulatorvattnet kan sedan pumpas ut i radiatorerna och värma byggnaden eller  

tappvarmvattnet. Solfångare producerar som mest värme under soliga förhållanden och 

producerar endast en begränsad mängd energi. Därför utgör solfångarvärme sällan basen i ett 

värmesystem. På så vis är solfångare en bra kompletterande värmekälla som ger billig och 

miljövänlig energi. Basen i värmesystemet kan utgöras av en pelletspanna, oljepanna, elpatron 

etc. som är kopplat via en egen slinga till ackumulatortanken. Kombinationsmöjligheten med 

andra system och det faktum att solfångaren producerar gratis energi under stora delar av året 

vilket leder till rimlig pay-off-tid är troligen anledningen till att solfångare blivit en populär 

investering. Systemets svagare sida är att vid varje värmeöverföring sker en förlust. För att 

maximera effekten i ett värmesystem bör värmeförlusterna hållas så låga som möjligt 

(Olofsdotter & Muld, 1998) 
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2.2.9 Beräkning av solfångares verkningsgrad 

Solfångarens verkningsgrad är en viktig parameter för att beräkna den energi som kan 

produceras vid en projektering av en solfångaranläggning. För att en solfångares 

verkningsgrad vid en viss solinstrålning och temperaturskillnad mellan solfångaren och den 

omgivande luften kan formel [2.1] användas. 

 

   
 
  

  

  
           

  

  
         

 
 [2.1] 

 

Ƞ0: Den solinstrålning som når absorbatorn  [%] 

Et: Aktuell instrålning    [W/m
2
] 

k0 & k1: Visar storleken på solfångarens värmeförluster, k0 [W/(m
2 

* °C)], k1 [W/(m
2
 * °C

2
)] 

Tf: Vätsketemperaturen i solfångaren   [°C] 

T1: Temperaturen på luften som omger solfångaren [°C] 

(Andrén, 2011) 

 

Figur 4. Verkningsgraderna för en vakuumrörsolfångare och en plan solfångare vid 1000 W/m2 

solinstrålning. 

I figur [4] visas verkningsgradens avtagande beroende på temperaturskillnaden mellan 

medeltemperaturen i solfångaren och utomhustemperaturen för en plan solfångare och en 

vakuumrörsolfångare.  
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Hur hög verkningsgraden är beror enligt formel [2.1] på fem olika faktorer, solinstrålningen, 

den omgivande lufttemperaturen, medeltemperaturen på värmebäraren i solfångaren och två 

förlustfaktorer. I figur [5] nedan visas ett exempel på verkningsgraderna för en plan 

solfångare vid olika solinstrålningar och temperaturskillnader. 

 

Figur 5. Verkningsgradskurvor för en plan solfångare vid olika solinstrålningseffekter och 

temperaturskillnader. 
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2.2.10 Beräkning av solfångares energiproduktion 

För att kunna beräkna en solfångares energiproduktion har formel [2.2] använts 

 

                 [2.2] 

 

Wår = Är energiproduktionen av solfångaren per år  [Wh, år] 

W0 = Är energin i den årliga solinstrålningen  [Wh/m
2
, år] 

Ƞ = Solfångarnas verkningsgrad   [%] 

A = Solfångarnas Area    [m
2
] 

K1 = Lutnings/Orienteringsfaktor   

K2 = Vattentransportfaktor 

 

Tabell 1. Visar Lutnings och Orienteringsfaktorn för solfångarna. 

  Lutnings/Orienteringsfaktor 

(K1) 

  

     

Riktning 15° 30° 45° 65° 

S 0,92 1 1,01 0,97 

SV, SO 0,88 0,93 0,94 0,90 

V, Ö 0,8 0,79 0,75 0,70 

 

Tabell 2. Visar Vattentransportfaktorn mellan solfångarna och Ackumulatortanken. 

  Vattentransportfaktor 

(K2) 

   

Avstånd mellan 

solfångare och 

ackumulatortank 

5 m 10 m 15 m 20 m 25 m 

Faktor (k2) 1 0,98 0,96 0,93 0,90 

 

Bilaga [1] (Sidén, Formler solenergi, 2013) 

Värdena som väljs att sättas in i formeln är beroende på olika faktorer.  

W0 är den mängd solenergi som träffar solfångaren. Detta kan fås fram genom att kolla på en 

solinstrålningskarta, bilaga [2].  

Som kan ses i tabellerna ovan måste solfångarnas lutning och orientering bestämmas.  

T.ex. Om solfångarna står i söderläge med en lutning på 30° blir K1 = 1. 

Vattentransportfaktorn är beroende på avståndet mellan solfångaren och ackumulatortanken. 

Om avståndet är 25 m mellan solfångaren och ackumulatortanken blir K2 = 0,90.  
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2.3 Koppling och kombisystem 

Som redan nämnts kan solfångare med fördel kombineras med andra värmekällor. Förutom att 

solfångarna bidrar med gratis energi förlänger de livslängden på huvudvärmekällan då den 

inte behöver jobba lika mycket. Ett solfångarsystem kräver nästan inget underhåll och har 

nästan oförändrad verkningsgrad, även under längre tid. Ett 30 år gammalt solfångarsystem 

kan ha kvar 80 % av sin ursprungliga verkningsgrad (Olofsdotter & Muld, 1998).  

2.3.1 Koppling 

För att minska på antalet rörgenomföringar genom taket kopplas solfångarna ihop och ett 

gemensamt rör dras sedan ner genom taket. Solfångarna kan antingen seriekopplas eller 

parallellkopplas beroende på deras tryckfall. Är tryckfallet litet kan solfångarna med fördel 

seriekopplas så det blir ett enhetligt flöde. Skulle det uppstå en igensättning i en eller flera av 

modulerna vid parallellkoppling kan flödet snabbt reduceras och den verksamma 

solfångararean minskar. Seriekoppling gör det också lättare att avlufta systemet på grund av 

att hastigheten i röret blir högre och luftbubblorna som kan blockera systemet kommer följa 

med vattnet till en avluftare. Parallellkoppling är dock vanligare för att det ger ett jämnare 

tryck över solfångarmodulerna genom att rördragningen utförs med omvänd retur (Olofsdotter 

& Muld, 1998).  

2.3.2 Kombisystem 

Solfångare ingår oftast ett vattenburet system och som kan kombineras med andra 

värmesystem. Populära kombinationer är med ved- och pelletspannor eller bergvärme. Med 

hjälp av givare och reglerventiler kan värmekällan med situationens bästa verkningsgrad 

användas. När temperaturen blir tillräckligt hög i solfångaren öppnas en ventil och släpper ut 

flödet. När solfångaren blir kall igen stängs ventilen och flödet sluts. Mellan värmekällorna 

kopplas en ackumulatortank som fungerar som värmelager. Är vattnet i ackumulatortanken 

för varmt kan värmekällorna stängas av då de inte gör någon nytta. Under sommaren kan det 

innebära att solfångaren får en överproduktion eftersom uttaget oftast är mindre än 

produktionen. 

50-70 liter ackumulatorvolym per kvadratmeter solfångare är ett vanligt standardmått  

och 1-2 kvadratmeter solfångare per person. Ett hushåll med fyra individer behöver mellan  

6 och 8 m
2
 solfångare och minst en 300-liters ackumulatortank. Ackumulatortanken måste 

dessutom ha rätt dimensioner för den andra värmekällan. Vattnet som går ut i radiatorerna 

kommer från ackumulatortanken och avger sin värme till omgivningen och värms sedan upp 

på nytt. För det inte ska uppstå någon överproduktion måste det finnas ett styrsystem som 

känner av när solfångarproduktionen är tillräcklig för att täcka behovet och stänger av den 

andra värmekällan. (Olofsdotter & Muld, 1998) 
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2.4 Bergvärme och värmepumpar 

Det finns flera olika sorters värmepumpar där luft-, berg- och markvärmepumpar är tre av de 

vanligaste värmepumparna. Byggnadens energianvändning är väsentlig att känna till vid val 

av värmepump. Har en byggnad en låg energianvändning kan en luftvärmepump vara lämplig, 

men vid en hög energianvändning blir en bergvärmepump mer lönsamt (Energimyndigheten, 

2012). 

Tekniken bakom en värmepump är precis samma som används för att hålla ett kylskåp kallt. I 

ett kylskåp tas den varma luften från insidan och förflyttas till baksidan av kylskåpet. Därför 

är det varmt på baksidan. Det är samma som för en värmepump fast där tar värmepumpen 

energi från t.ex. marken, en sjö eller luften (Cengel & Boles, 2006). 

Bergvärmesystemet tar upp värme från bergrunden och 

grundvattnet för att sedan kunna användas för 

uppvärmning och tappvarmvatten i lokaler och 

byggnader. Värmen tas upp med hjälp av en värmepump 

som pumpar runt en köldbärare via en slang eller ett rör 

som går ner i marken via ett borrhål (Energimyndigheten, 

2014). 

 

 

 

2.4.1 Värmepumpens funktion 

I dagsläget är den så kallade förångningsprocessen den 

vanligaste processen för att få värme via en värmepump. 

Mediet som används i den slutna processen kallas för ett 

köldmedium och har väldigt låg kokpunkt. 

1. Först kommer köldmediet in i förångaren som är den första delen av värmepumpen.  

2. Trycket i förångaren är lågt. Därför kommer köldmediet ta upp värme från borrhålet och 

förångas.  

3. Därefter komprimeras gasen till ett högre tyck innan den förs in i kondensorn. Ett fysikaliskt 

samband råder mellan trycket och temperaturen. När kompressorn ökar trycket på köldmediet 

höjs även temperaturen. Desto effektivare kompressor, desto större blir temperaturökning, 

vilket leder till en högre effektivitet. 

4. Från kompressorn tas gasen vidare till kondensorn där den kondenseras tillbaka till flytande 

form och avger sin energi till bärarmaterialet som används för att värma upp radiatorer eller 

tappvarmvatten. Målet är att köldmediet ska ha så låg temperatur som möjligt efter 

kondensorn för att få ut så stor effekt som möjligt ur värmepumpen.  

5. Den återkondenserade vätskan kommer sedan till en strypventil som bestämmer flödet av 

köldvätskan tillbaka till förångaren för att där börja processcykeln på nytt. (Björk, o.a., 2013) 

Figur 6. Visar en förenkling av insidan 

och flödenas riktning i en värmepump 

(Lundblad). 
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2.4.2 COP-faktor 

COP-faktorn (COP - coefficient of performance) är ett mått på hur effektivt en värmepump 

kan producera värme till en byggnad eller lokal. Värmefaktorn ligger normalt mellan ett och 

fem. Desto högre värmefaktorn är, desto högre är värmepumpens effektivitet. Värmefaktorn 

kan beskrivas som den mängd elektrisk energi en värmepump använder för att kunna leverera 

en viss mängd värme. Till exempel är om värmepumpen har en COP-faktor på tre betyder det 

att för varje använd kWh el fås tre kWh värme. (Björk, o.a., 2013) 

2.4.3 Beräkning av COP-faktorn 

Som tidigare nämnts är COP-faktorn ett tal som visar hur effektiv värmepumpen är. Med 

hjälp av formel [2.3] kan COP-faktorn för en specifik värmepump beräknas. 

    
         

                   
  [2.3] 

Där: 

Tbortförd = Är temperatur ut ur värmepumpen till radiatorer eller ackumulatortank i °K 

Ttillförd = Är temperaturen från marken in i värmepumpen i °K 

Denna formel ger den perfekta verkningsgraden, alltså en verkningsgrad utan förluster i 

systemet. 

I verkligheten kommer det finnas termiska och mekaniska förluster och detta kan fås fram 

genom att multiplicera den perfekta COP-faktorn med värmepumpens mekaniska 

verkningsgrad. Vilket leder till formel: 

                     [2.4] 

Med hjälp av dessa två formler kan den verkliga COP-faktorn beräknas för olika tillförda och 

bortförda temperaturer. 

(Alvarez & Olov Elovsson, 2011) 
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I diagrammet nedan visas både en perfekt och en verklig COP-faktor.  

Den mekaniska verkningsgraden är satt till 50 % och Tbortförd är satt till 50 °C för att bättre 

spegla verkligheten. 

 

Diagram 1. Visar den teoretiska och den verkliga COP-faktorn för olika tillförda temperaturer. 

Som kan ses i diagrammet ovan ökar COP-faktorn nästan linjärt efterhand som den tillförda 

temperaturen ökar. Om den tillförda temperaturen har en ökning eller minskning med 5 °C, 

ökar eller minskar COP-faktorn för värmepumpen med nästan 10 %.  
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Ett annat sätt att öka COP-faktorn för en värmepump är att minska den bortförda 

temperaturen ur värmepumpen (den temperaturen som senare kommer användas för att värma 

huset eller en ackumulatortank). Med hjälp av beräkningar i Excel har diagram 2 tagits fram 

som visar hur COP-faktorn minskar efterhand som den bortförda temperaturen ökar. Den 

tillförda temperaturen är satt till 4 °C och en mekanisk verkningsgrad på 50 % har antagits för 

att enkelt visa hur COP-faktorn minskar med stigande temperatur.  

 

Diagram 2. Visar hur COP-faktorn sjunker beroende på den bortförda temperaturens ökning. 

Diagrammet visar att COP-faktorn är mycket högre vid låga temperaturer och sjunker 

drastiskt efterhand som temperaturen ökar.  

Det syns att grafen sakta planar ut någonstans vid 40 till 50 °C men blir aldrig riktigt linjär.  

2.4.4 Köldmedium 

Köldmediet är det ämne som rör sig i värmeväxlaren. Vid val av köldmedia spelar inte bara de 

termodynamiska egenskaperna roll utan även att mediet inte ska vara giftigt men heller inte 

brännbart. Mediet får heller inte vara korrosivt och inte påverka miljön på lokal eller 

globalnivå (Björk, o.a., 2013). 

2.4.5 Köldbärare 

Kölbäraren är det medium som används för att ta upp värmen från berggrunden via ett borrhål 

och består till störst del av vatten. Vattnet blandas med frysskyddande ämnen som etanol, 

etylenglykol eller kaliumkarbonat för att kunna använda minusgradigt vatten från 

berggrunden. Detta leder även till att köldbäraren som tas upp kan ha negativ temperatur och 

när det kommer ut igen har det ännu lägre temperatur (Björk, o.a., 2013). 
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2.5 Borrhål 

Ett eller flera borrhål borras till ett bestämt djup (ofta mellan 100 m till 250 m) för att kunna 

ta upp den lagrade solvärmen i berget. För att få upp värmen används en så kallad kollektor 

som oftast är två parallella plaströr som sitter sammankopplade i en U-form och kallas för en 

U-rörskollektor. I kollektorn rör sig köldbäraren som tar till sig värmen i berget och 

transporterar det till värmepumpen. Om det inte finns för många hål som konkurerar om 

värmeenergin i marken, återladdas en del av värmen naturligt under sommaren, detta gör att 

markens temperatur totalt sätt inte sjunker, eller att temperaturen sjunker väldigt långsamt.  

Om det däremot finns flera borrhål i närheten kan det leda till att den naturliga återladdningen 

av värme inte räcker till och temperaturen kommer tillsist sjunka så mycket att det i framtiden 

kommer bli nödvändigt att återföra värme till marken. Temperatursänkningen leder till sämre 

arbetsförhållanden och sämre effektivitet av värmepumpen. Om inte en återladdning av 

värmen sker kommer temperaturen sjunka och kanske bli så låg att ett effektivt värmeuttag 

blir omöjligt. Det är viktigt att känna till att vid en nyborrning av ett borrhål kommer 

temperaturen närmst hålet sänkas drastiskt under det första åren för att sedan stabiliseras på en 

bestämd medeltemperatur (Björk, o.a., 2013). 

2.5.1 Återladdning 

Att kunna ta tillvara på det energiöverskott som bildas och annars går förlorad är viktigt, inte 

bara för att minska sina energikostnader, utan också för att det på sikt kan bidra till en lägre 

miljöpåverkan. Att kunna återladda borrhålet med denna energi är därför en bra lösning för att 

hålla bergets naturliga temperatur så stabil som möjligt. Eftersom det bara gjorts ett fåtal 

praktiska tester som berör återladdning i borrhål saknas fortfarande viktiga data över hur 

berggrunden beter sig när det återladdas.  

Att återladda berget med en stor mängd energi kan därför visa sig vara väldigt bra under de 

första åren för att på sikt visa sig ha förstört borrhålet. Detta leder till att ett nytt hål behöver 

borras och den vinst som skulle gjorts går istället åt det nya borrhålet och bergvärmesystemet.  

(Svensson, 2015) 

2.5.2 Aktivt borrhålsdjup 

Grundvattnet i Sverige ligger i genomsnitt på två till sju meters djup. Terrängen har en stor 

betydelse för hur djupt det måste borras för att nå grundvattnet, på upphöjd mark kan det vara 

mellan 10 och 30 meter till grundvattnet. Grundvattennivån ändras även beroende på årstid 

och mängden nederbörd som kommer. Den del av kollektorn som ligger under 

grundvattennivån kallas för det aktiva borrhålsdjupet. 

Det aktiva borrhålsdjupet beskriver alltså hur stor del av borrhålet som tar upp värme från 

grundvattnet. Ett exempel på detta är att ett borrhål på 150 meter med en grundvattennivå på 

fem meters djup ger ett aktivt borrhålsdjup på 145 meter. (Björk, o.a., 2013) 
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2.5.3 Energitillgång i borrhål 

Viktiga faktorer som påverkar hur mycket energi som går att utvinna ur ett borrhål är hålets 

djup, diameter och hur långt ned det är till grundvattnet. Ur ett borrhål går det att ta ut cirka 

20-50 W per meter, vilket motsvarar 108-180 kWh per meter borrhål. Borras fler än ett 

borrhål är det viktigt att hålla ett avstånd på minst 20 meter för att undvika att borrhålen kyler 

varandra. (Energimyndigheten, 2014) 

Under vissa omständigheter, exempelvis i städer där det rekommenderade avståndet mellan 

borrhålen inte kan hållas finns det två alternativ, det ena är att borra djupare och det andra är 

att borra diagonala borrhål. Med diagonala borrhål kommer hålen längre ifrån varandra under 

markytan, dock få inte borrhålet under mark sträcka sig längre än markägarens gränser 

(Nordell & Söderlund, 1987). 

Ett viktigt ”gränsvärde” är att inte ta ut mer effekt än ca 45 W/m borrhål, detta för att inte 

riskera att berget blir kallare på grund av att mer värme plockas i förhållande till vad som 

hinner återföras (Snygg, 2015). 

 

2.5.4 Beräkning av energitillgång i borrhål 

Med hjälp av formel [2.5] kan energitillgången i borrhålet beräknas  

   
           

   
 

 
 

  [2.5] 

   = Effekten från borrhålet  [W] 

λ = Värmeledningsförmågan i berget  [W/(m*K)] 

H = Borrhålets djup   [m] 

ΔT = Tom - TR    [°C] 

Tom = Årsmedeltemperaturen i berget  [°C] 

TR = Temperaturen på borrhålsväggen  [°C] 

D = Diametern på borrhålet  [m] 

I denna formel fylls de olika värdena in för ett specifikt borrhål.  

Om hela borrhålsdjupet fylls i, fås den totala effekten i hela hålet. Om däremot borrhålets djup 

sätts till en meter fås effekten per meter borrhål. Vilket blir ett mer standardiserat värde för 

effekttillgången i ett borrhål. (Nordell & Söderlund, 1987) 
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I tabellen nedan finns ett par värden för effekttillgången och energitillgången i olika berg och 

jordarter med olika värmeledningsförmåga. 

Där H är 1 m, ΔT är satt till 4 °C, diametern på borrhålet är satt till 0,14 m 

Tabell 3. Visar olika effekt och energiuttag per meter borrhål för olika material. 

Material Värmeledningsförmåga 
(λ) [W/(m*K)] 

Effekttillgång 

(W/m) 

Energitillgång 

(kWh/m) 

Sand 0,4-2,6 5 - 33 18 – 119 

Lera 0,8-1,2 10 - 15 36 – 54 

Kalksten 1,7-2,8 22 - 36 80 – 130 

Granit 2,8-4,2 36  - 54 130 – 195 

Gnejs 2,7-4,7 34 – 60 122 – 216 

Skiffer 1,1-2,1 14 –27 50 – 97 

Vatten 0,6 8 28,8 

Luft 0,026 0,33 1,2 

Som kan ses i tabellen ovan varierar effekt- och energitillgången stort mellan olika material. 

Det är till och med att värdena varierar stort inom samma material. Detta beror på att 

materialet kan ha olika sorters grovkornighet och porositet. Vattenhalten i materialet har 

också stor betydelse för effekt och energitillgångarna. (Sundberg, 1991) 

2.5.5 Lagring och Värmespridning 

I lagringssyfte har grundvattenflödet en påverkan på värmelagringseffekten i berget. Om 

grundvattenflödet är stort förs värmen bort och på så vis lagras inte värmen i närheten av 

borrhålet. Det mest fördelaktiga lagringsförhållandet är om det inte finns något vattenflöde 

som kan föra bort den energi som laddas ner från solfångarna. Vid projektering och mätningar 

av bergvärmelagringar kan det vara intressant att veta grundvattenflödets storlek och riktning 

för att se hur stora värmeförlusterna är via grundvattnet. 

När borrhålet laddas med värme syns den största temperaturökningen närmast borrhålet för att 

sedan minska ju längre från borrhålet temperaturen mäts. Om berget antas vara homogent och 

grundvattnet är stilla fås en värmespridning likt till vänster i figur 7. Verkligheten ser dock 

annorlunda ut eftersom ett berggrund består av olika mineral, sprickbildning och mer eller 

mindre grundvattenflöde genom området. I verkligheten med hänsyn till grundvattenflödet 

kanske värmespridningen blir mer lik illustrationen till höger i figur 7. (Jernström, 2015) 

(Snygg, 2015) 

 

 

 

 

 

  Figur 7. Den eventuella värmespridningen i marken, med och utan 

grundvattenflöde (Wollein). 
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2.5.6 Kollektor 

Värmeöverföringarna från berget till köldbäraren sker via en kollektor. Kollektorn är ett rör 

som sätts ner i borrhålet för att transportera runt köldbäraren mellan berget och 

bergvärmepumpen. Det finns idag två kollektorer för att transporter köldbäraren och det är 

U-rörs eller koaxiala kollektorer. U-rörskollektorerna är de kollektorer som används mest 

idag. De är billiga, lätta att installera och är säkra att använda.  

Principen med en U-rörskollektor är att ha två rör som går ner i borrhålet. Båda rören är 

ihopkopplade i botten så att köldbäraren kan gå ner i det ena röret och komma upp i det andra. 

En koaxial kollektor har däremot ett centrerat rör i mitten av borrhålet och en eller flera 

mindre rör som sitter runt mittenröret. (Björk, o.a., 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Tillstånd 

Innan borrning och installation av bergvärme påbörjas måste tillstånd sökas från kommunens 

miljö- och hälsoskyddsnämnd eftersom bergvärmen bland annat kan påverka miljön och 

grundvattnet. 

Några andra saker att ta hänsyn till är: 

 Nedgrävda ledningar 

  Avstånd till andra borrhål (bör hållas på minst 20 meter om det inte kompenseras med 

ett djupare eller diagonalt borrhål) 

  Avstånd till byggnader samt avstånd från grannarnas markgränser då dessa kan ställa 

sig negativt till borrandet om de själva i framtiden planerar att borra för bergvärme. 

(Energimyndigheten, 2014) 

  

Figur 8. Visar en bild på en koaxial kollektor (överst) och en  

U-rörskollektor (underst) samt hur deras flöden ser ut (Lundblad). 
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2.7 Bergvärmelager 

Bergvärme är den värme som finns lagrad i berggrunden och grundvattnet. Ursprunget är till 

största delen från solen. Solen värmer upp mark och regnvattnen som långsamt sipprar ner 

och i sin tur värmer upp berggrunden. Ett vanligt misstag som görs är att bergvärme 

förknippas med geotermisk värme vilka inte hör ihop eftersom geotermisk värme kommer 

från jordens inre främst från sönderfall av radioaktiva grundämnen (Nordell & Söderlund, 

1987). 

2.7.1 Bergets egenskaper 

Vid projektering av bergvärmesystem är bergets egenskaper och geologi viktiga att ta i akt. 

Dessa är två viktiga parametrar som ligger till grund för hur många, hur djupa och hur långt 

avståndet mellan borrhålen ska vara (Vad är geoenergi?). 

Hur bra ett bergvärmelager presterar beror på faktorer som vilka jord- och bergarter som finns 

i marken, värmeledningsförmågan i marken, markens medeltemperatur och grundvattenflödet 

där lagringen ska ske (Sundberg, 1991). 

2.7.2 Geologi – läran om Jorden 

Jorden yttersta skikt, jordskorpan, kan sträcka sig ned till 70 km och delas in i två olika skikt. 

Oceanskorpan som ligger under världshaven består av yngre bergarter (ca 200 miljoner år) 

och sträcker sig mellan fem och tio kilometer ned i marken. Kontinentskorpan består i sin tur 

av de äldre bergarterna (ca 4 miljarder år gamla), sträcker sig 30-70 km ned i marken och 

består till största delen av granitiska bergarter med lägre densitet. 

2.7.3 Jord- och bergarter 

Bergarter är en del av jordskorpan och består av antingen ett eller flera mineral och delas in i 

olika typer efter hur de bildas (Loberg, 1999).  

 Magmatiska bergarter bildas genom kristallation av magma antingen i jordskorpan 

eller genom lava som runnit upp över marken. 

 Sedimentära bergarter bildas genom sediment bestående av mineralkorn och bitar från 

andra bergarter som pressats ihop. 

 Metamorfa bergarter bildas genom omvandling av antingen magmatiska eller 

sedimentära bergarter som utsätts för högt tryck och temperatur nere i jordskorpan 

(Bergarterna och bergartscykeln, 2015). 
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2.8 Värmeledning och värmekapacitet 

Värmetransport kan ske genom ledning, strålning och ångdiffusion, varav värmetransporterna 

i berg främst sker genom ledning. 

De termiska egenskaperna i marken beror bland annat på dess värmeledningsförmåga och 

värmekapacitet. 

Värmeledningsförmågan beskriver hur bra ett material leder värme och betecknas 
 

   
 och 

ligger på cirka 3,5 
 

   
 för Sveriges vanligaste bergarter (Björk, o.a., 2013).  

Sveriges berggrund består till största del av kristallint berg som till exempel gnejs eller granit 

där den viktigaste faktorn för värmeledningsförmågan är mineralinnehållet (SGU) (Sundberg, 

1991) 

Ett materials värmekapacitet anger hur mycket värmeenergi som behöver tillföras för att 

värma materialet en grad och betecknas J/K. Vid beräkningar med värmekapacitet anges ofta 

värmekapaciteten vid ett visst tryck och betecknas därmed Cp när den är isobar. (Åquist) 

I material med hög vattenhalt är värmelagringen som bäst vilket leder till att mycket 

stillastående vatten i berggrunden är att föredra sett ur lagringssynpunkt. Vad gäller 

värmelagringen i olika bergarter är den hyfsat konstant. (Sundberg, 1991) 

Tabell 4. Visar värmeledningsförmågan i olika bergarter. 

Material Värmeledning (λ) 

[W/(m*K)] 

Värmekapacitet (Cp) 

[J/(kg*K)] 

Densitet (ρ) [kg/m
3
] 

Sand 0,4-2,6 830 1300 

Lera 0,8-1,2 2512 1300-1700 

Kalksten 1,7-2,8 908 2660 

Granit 2,8-4,2 790 2700 

Gnejs 2,7-4,7 790 2680 

Skiffer 1,1-2,1 760 2740 

Vatten 0,6 (20 °C) 4182 1000 

Is 2,1 2090 917 

Luft 0,025 1005 1,3 

Olja 0,15 1790 860 

(Sundberg, 1991) (The Engineering Toolbox) 
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2.8.1 Temperatur i mark 

Vilken temperatur som råder i berggrunden beror bland annat på plats och djup. Temperaturen 

i berggrunden ligger vanligtvis i intervallet 2-10 °C men är i södra Sverige ungefär lika med 

luftens årsmedeltemperatur. (Björk, o.a., 2013) (Avén, Stål, & Wedel, 1984) Vid ungefär 15 

meters djup är temperaturen mer eller mindre konstant under året (Björk, o.a., 2013) och ökar 

under de första kilometrarna med cirka 25 °C/km. (Johansson, 2011) 

Vid användning av bergvärme, pumpas med hjälp av vatten, värme upp ur berget och det 

kallare vattnet pumpas sedan ned igen och kyler berget vilket leder till att temperaturen i 

berget kan minska över tiden. Värmen tas i första hand närmast borrhålet för att sedan tas 

längre och längre ut från borrhålet då värmen ”strömmar” in mot hålet när temperaturen där 

sjunkit. Till sist kommer temperaturen i berggrunden sluta sjunka och för ett 150 meter djupt 

borrhål tar det cirka 50 år för att temperaturen runt borrhålet ska bli konstant. (Björk, o.a., 

2013) 

2.8.2 Beräkning av temperaturen i marken 

Som nämnts tidigare är temperaturen i marken rätt lik årsmedeltemperaturen i luften och kan 

variera mellan +2 °C i Kiruna till omkring 8-10 °C i Skåne. Med hjälp av formel [2.6] kan 

årsmedeltemperaturen beräknas i marken. 

             
    

   
  [2.6] 

Tberg =årsmedeltemperaturen i marken    [°C] 

Tluft =årsmedeltemperaturen i luften   [°C] 

Nsnö =Antal dagar med en ordentlig snötäckning 

I denna formel sätts årsmedeltemperaturen i luften in och om det är en ordentlig snötäckning 

under en längre period sätts även antalet dagar in för att få ut årsmedeltemperaturen i marken. 

(Björk, o.a., 2013) 

2.9 Grundvatten 

Grundvattnet är en del av vattnets kretslopp där vattnet långsamt sipprat ned till berggrunden 

genom jord, sprickor och håligheter i berget – vilka kan fyllas upp och bilda vattenmagasin 

(akvifärer). Genom att passera jordlager och berg filtreras vattnet naturligt innan det sedan 

långsamt rinner ut i vattendrag. Vattnets flöde och rörelse i berggrunden är nästan helt 

beroende av sprickorna i berget, hur skrovliga de är samt deras djup och riktning 

(Grundvatten).  
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3.  Kopplingssystem 

Inkopplingsalternativen mellan solfångare och bergvärme är många och har olika fördelar 

beroende på vilket sätt som väljs. Solfångarna kan kopplas så de enbart värmer berget eller 

enbart tappvarmvattnet eller en kombination av de båda. 

3.1 Alternativ 1 

Solfångaren är direktkopplad till bergvärmehålet. Det är den absolut enklaste konstruktionen 

som kan användas om bergvärme ska kombineras med solfångare. Bergvärmen står här ensam 

för uppvärmning av både byggnaden och tappvarmvattnet. Solfångaren är inkopplad på 

värmepumpens returslinga. Blir temperaturen i solfångaren tillräckligt hög kopplas 

köldmediet om med hjälp av en styrventil så det rinner igenom solfångaren på väg ner i berget 

och värms på så sätt upp och kan även värma berggrunden. Blir solfångaren kall kopplas 

köldmediet om igen och går raka vägen ner i borrhålet och kan hämta upp den extra värme 

den möjligtvis avgett. (Kjellson, 2004) 

 
Figur 9. Bild på kopplingsschemat för direktkopplade solfångare ner i borrhålet 

(Sandberg E. ). 

3.2 Alternativ 2 

Solfångaren är inkopplad mot en ackumulatortank och värmer tappvarmvattnet under 

sommaren. Värmepumpen är inkopplad mot radiatorerna och sköter uppvärmningen av 

byggnaden. En slinga från värmepumpen är kopplad till ackumulatortanken om det skulle 

behövas under en regnig sommar. Värmepumpens livslängd förlängs när den inte behöver 

jobba i korta perioder och en naturlig återladdning av borrhålet sker. I och med att 

värmepumpens livslängd förlängs blir det en ekonomisk besparing på sikt och återladdningen 

av borrhålet sker bättre när inget värmeuttag sker. Systemets verkningsgrad höjs då 

solfångaren ersätter sommardriften och temperaturen i borrhålet ökar. (Kjellson, 2004) 
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3.3 Alternativ 3 

Solfångaren kan här användas till att värma tappvarmvatten, byggnad, förångare eller borrhål. 

Kopplingen mellan bergvärmepumpen och solfångaren blir mer komplicerad men kan ske 

efter flera olika principer beroende på hur situationen ser ut och vilket resultat som 

eftersträvas. Fördelen med systemet är att solfångaren kan arbeta maximalt. Beroende på hur 

mycket solen lyser producerar solfångaren olika temperaturer. Beroende på temperatur kan 

energin användas till det den gör mest nytta och med hjälp av olika givare och styrventiler 

pumpas den för att värma tappvarmvatten, radiatorer, förångare eller borrhål. (Kjellson, 2004) 

 

Figur 10. Kopplingsschema för kombisystem av solfångare och bergvärme (Sandberg E. ). 
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4. Andra objekt för Geoladdning 

4.1 Geoladdning med livsmedelskyla 

Konstruktionen av ett kylsystem påminner mycket om konstruktionen av en värmepump men 

med omvänd funktion. I en värmepump är målet att producera värme men kyla kommer 

oundvikligen att bildas i andra änden. I ett bergvärmesystem förs kylan bort av köldbäraren 

ner i borrhålet. Den oundvikligen producerade värmen i ett kylsystem måste också föras bort. 

I ett vanligt kylskåp stående i bostäder fläktas värmen bort på baksidan av kylskåpet. 

Livsmedelsaffärer innehållande ett stort antal kylar och frysar för att hålla varorna färska kan 

bara inte fläkta ut värmen i affären, eftersom det skulle bli förödande för komforten. En vanlig 

lösning är att låta en värmebärare (ofta koldioxid) cirkulera mellan kylarna och fläktar 

placerade på taket av affären.  

Köldmediet värms inne i affären och kyls av fläktarna ute på taket. Kyla med fläktar (även 

kallat köldmediekylare) kan vara väldigt effektivt under vintern då utomhustemperaturen är 

betydligt lägre än det inkommande köldmediet. Under sommaren får dock fläktarna arbeta 

betydligt hårdare och drar mer energi eftersom sommartemperaturen gör det svårare att kyla 

köldmediet.  

En ny lösning på problemet är att låta köldmediet cirkulera ner i ett borrhål och kylas av 

markkylan. Under sommaren när frysar och kylar jobbar som mest fås en jämnare kylning av 

köldmediet och en uppvärmning av berget kan eventuellt ske beroende på hur kraftiga 

grundvattenrörelser som sker som senare kan utnyttjas under vintern med hjälp av 

bergvärmepump.    

 

4.2 COOP på Gamletull i Halmstad 

COOPs nya affär i Halmstad är unik på många sätt. Förutom att den använder bergvärme som 

värmekälla används också marken för att bli av med livsmedelkylan (Olsson, 2015).  

Nio borrhål har borrats utanför COOPs ingång med djup mellan 180-190 m. Varje hål är 

utrustat med två kollektorer, en för att ta upp värme och en för att lagra ner värme. 

Nerladdning och uttag sker genom separata slingor vilket leder till att anläggningen har 

dubbelt så många slingor som en vanlig anläggning. Affären har två fastighetsvärmepumpar 

en för upptagning och en för nedladdning (Jernström, 2015). 

För att leda undan värmen från kylarna används ett koldioxidbaserat kylsystem. Systemet kan 

köras både transkritsikt och kritisk (gasform eller flytande) beroende på tryck. Med hjälp av 

en värmeväxlare överförs värmen vidare in i ett vätskebaserat värmesystem. Värmesystemet 

är uppbyggt i flera steg och har flera funktioner som styrs med hjälp av ventiler och 

reglerutrustning. Med hjälp av livsmedelkylan värms butikens radiatorer, fläktsystemet och 

överskottet laddas ner i borrhålen. Vid konstruktionen av systemet räknade tillverkaren med 

att grundvattenströmmarna ska vara tillräckligt starka för att föra bort det mesta av den 

nerladdade värmen.  
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En slinga är kopplad mellan den första värmeväxlaren och en ackumulatortank. Värmebäraren 

plockar upp värme i värmeväxlaren och avger det i ackumulatortanken.  

Från ackumulatortanken utgår sedan det radiatorvatten som värmer byggnaden. Är 

värmebehovet i byggnaden lågt kommer radiatorerna stängas vilket innebär en höjning av 

temperaturen i ackumulatortanken. När ackumulatortanken börjar närma sig samma 

temperatur som koldioxiden kommer mindre värme att avges vilket till radiatorsystemet och 

ett överskott uppstår. På returslingan mellan ackumulatortanken och värmeväxlaren sitter 

därför en givare som kan känna av returtemperaturen. Skulle returtemperaturen överstiga en 

bestämd temperatur öppnas en styrventil och flödet kan gå ner i borrhålet och avge värmen till 

marken.  

När projektet byggdes räknade konstruktören med att ca 10 °C skulle avges nere i berget om 

ett flöde hölls på 3,8 l/s. Övervakningen har dock tidigt i projektet visat att mycket mer energi 

har avgetts (en dag skickades 35 gradigt vatten ner och 13 grader kom upp). Inga beräkningar 

har gjorts på vilka temperaturförändringar som kommer ske nere i berget utan det får bli vad 

det blir och varken tillverkaren av systemet eller COOP tror på någon större förändring 

eftersom grundvattenflödet på platsen är så högt. Tanken om att det ska vara högt 

grundvattenflöde under COOP är byggt på att berggrunden är mycket lös och består till stor 

del av olika typer av lera. Efter ca 50 m ner i marken hittades granit som har större 

värmelagringsförmåga än lera.  

Under vinterhalvåret kommer livsmedelskylan inte att räcka för att täcka värmebehovet för 

affären och resterande värmebehov tas från bergvärmehålen. Skulle bergvärmen inte räcka till 

finns det en elpatron som tar topplasten. I en livsmedelsaffär går 50 % av energin åt till 

livsmedelkylan, 25 % åt till belysning och 25 % till övriga energikostnader. COOP har räknat 

med att anläggningen kommer betala av sig på 4-6 år jämfört med en anslutning till 

fjärrvärmenätet (Olsson, 2015) 
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4.3 Geoladdning med ventilationskyla 

Ventilation finns installerat i de flesta större byggnader, beroende på vilken aktivitet 

byggnaden är avsedd för ställs olika krav på ventilationen. Oavsett lokal är ventilationens 

uppgift att tillföra frisk luft, förhindra att föroreningar sprids, skapa ett undertryck och i viss 

mån tillföra värme eller kyla. Ett standardmått för ventilationsflödet är 0,35 l/s per m
2
 golv. 

Luften hämtas utifrån och går igenom ett ventilationsaggregat och filtreras. Har systemet 

möjlighet att värma eller kyla tilluften med frånluften kallas det för en från och 

tilluftsventilation med värmeväxling (FTX-system). För att ta vara på värmen på luften som 

går ut används en värmeväxlare som sitter mellan den inkommande tilluften och utgående 

frånluften. Skulle ytterligare värme behöva tillföras används ofta värmebatterier där varmt 

vatten får strömma genom rör med hög värmeledningsförmåga anslutna till lameller. Värmen 

förs över till lamellerna som sedan värmer tilluften. På sommaren kan det finnas ett behov av 

att kyla luften för att behålla ett behagligt arbetsklimat på arbetsplatsen eller bostaden. För att 

människor ska kunna vara produktiva och ha bra hälsa ska den operativa temperaturen inte 

överstiga 26 °C en längre tid eller 28 °C en kortare. Ett kontorslandskap med stora fönster (3 

m
2
) träffas av ca 2000 W solljus och värms snabbt upp, detta för att närmare 75 % av effekten 

går igenom fönstret. I vissa fall kan värmen bara fläktas bort men är kylbehovet större måste 

vattenburen kyla användas. Olika kylkomponenter kan användas för t.ex. kylbafflar, 

kylpaneler, fläktkylda konvektorer och vattenkylda bjälklag. Källan kylan plockas från kan 

variera från kylmaskin, fjärrkyla, frikyla etc. oavsett teknik eller källa är principen den 

samma, kallt vatten används för att kyla varm luft. Inom begreppet frikyla ingår borrhålslager. 

Kylan plockas upp ur markens djup precis som värme plockas upp men värmepumpssteget 

skippas. Den inkommande tilluften strömmar förbi den kalla vätskan och kyls. Vätskan värms 

upp något vilket kommer leda till en svag uppvärmning av berget (Warfvinge & Dahlblom, 

2014). 
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4.4 NIBEs kylsystem 

NIBE är en stor industri med både lokaler för kontor och produktion. Att behålla ett bekvämt 

klimat i byggnaderna är givet för att hålla produktionskapaciteten på topp. Ett FTX-system 

används för att föra in fräsch luft och bli av med fukt. Under vintern värms byggnaden med 

bergvärme och under sommaren när ett kylbehov uppstår används berget för att kyla 

ventilationsluften. Köldbäraren cirkulerar då genom ventilationssystemet och kyler tilluften 

samtidigt som den själv blir uppvärmd. Nere i berget blir köldbäraren kall igen och kan kyla 

ännu mer luft. Sedan systemet installerades har företaget aldrig mätt den direkta 

temperaturförändringen nere i berget. Temperaturförändringen på kölbäraren upp och ner i 

berget har noga följts och en höjning på ett antal grader har setts över sommaren då luften 

behövts kylas. När hösten kommit och behovet för kyla inte längre finns och ett värmeuttag 

istället börjar ske har temperaturen snabbt återgått till sin naturliga nivå (Snygg, 2015). 

Figur 11. Är ett kopplingsschema för NIBEs ventilationssystem kombinerat med bergvärme. 

Ritat med NIBEs konstruktionsprogram (Sandberg E. ). 
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5. Objekt- och plats beskrivningar 

För att få en överblick över lönsamheten för bergvärme med återladdning har två olika objekt 

simuleras och undersökts. 

Det första objektet är en villa belägen i Sävsjö. Huset är utrustat med en bergvärmepump 

sedan år 2011 som täcker hela byggnadens värme- och varmvattenbehov. I simuleringen av 

huset har solfångare och behövliga komponenter som ackumulatortankar och pumpar 

installeras för att täcka behovet av tappvarmvatten.  

Simuleringen syftar på att se om det är ekonomiskt lönsamt att komplettera en 

bergvärmeansluten villa med solfångare och se om solfångarna kan producera tillräckligt med 

energi för att höja temperaturen i berget och på så sätt minska arbetet och 

uppvärmningskostnaden för bergvärmepumpen.  

Det andra objektet är ett flerbostadshus beläget i Halmstad där en liknande simulering har 

gjorts. Flerbostadshuset är i dagsläget anslutet till fjärrvärmenätet men för att bättre möta 

studiens mål undersöks fastigheten som om den redan värmdes med bergvärme och ska 

kompletteras med solfångare. Förutsättningarna blir där av mer likartade med dem i Sävsjö 

och den stora skillnaden blir storleken på objektet och platsen den befinner sig på. 

5.1 Dimensionering vid simulering 

Solfångaranläggningarna har dimensionerats efter en grundprincip om 1,5 m
2
 

solfångararea/person och en ackumulatortanksvolym på 100 l/person (solenergiteknik, 2015).  

Det bestämdes att endast plana solfångare skulle användas för både villan och 

flerbostadshuset. För att få ett så jämt pris och verkningsgrad som möjligt har det också 

bestämts att medelvärdet för flera olika leverantörers solfångare ska användas vid beräkningar 

och kostnader. Valen och värdena visas i tabellen nedan. Kostnaden för solfångarna är i slutet 

satt till ”kr/m
2
” solfångare, för att underlätta de framtida kostnadsberäkningarna. 

Tabell 5. Visar olika värden och kostnader för fyra olika solfångare. Ett medelvärde och en 

kostnad per m2 finns också med i tabellen. 

 

K1 och K2 för SVESOL och Nyedal solenergi är uppskattade värden på grund av att dessa 

data inte gick att få tag på. (Lesol) (Svesol, 2014) (Värmebaronen, 2014) (Solenergi) 

Övriga kostnader för solfångarsystemet visas i tabellen nedan. 

Leverantör Solfånga

re 

Absorbator 

area (m
2
) 

Aperatur 

area (m
2
) 

K1 

(W/m
2*

K) 

K2 

(W/m
2
*K

2
) 

Verknings-

grad Ƞ (%) 

Kostnad 

(kr) 

LESOL 5 AR 1,59 1,79 2,826 0,021 83 4950 

SVESOL Premium 2,37 2,61 2,79 0,016 84,4 7040 

Värme-

baronen 

K2 Plus 2,24 2,4 2,77 0,013 83,2 5980 

Nyedal 

solenergi 

1520W 1,97 2,15 2,73 0,011 80 4750 

Medelvärde  2,04 2,23 2,779 0,0153 82,65 5680 

Kostnad/m
2
       2550 
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Tabell 6. Visar de olika kostnaderna för solfångarsystemet 

Komponent Kostnad (kr) 

Rör & kopplingar 51 kr/m 

Drivpaket 5000 kr 

Expansionskärl 100 kr/m
2
 solfångare 

Reglercentral 4000 kr 

Arbetskostnad 10 % av investeringskostnaden 

(Lesol) (Solvärme, kostnader) 

Vid val av ackumulatortankar för systemet har tre modeller från NIBE iakttagits beroende på 

om det är till en villa eller till ett flerbostadshus. 

Tabell 7. Ackumulatortankars olika volym och kostnader. 

 

 

 

För att få fram solintensiteten och solinstrålningen har PVGIS använts och via beräkningar i 

Excel har resultat för solinstrålningen tagits fram och använts. PVGIS är ett internetprogram 

som kan ta fram och visa solinstrålningen per månad och per dag på olika platser i Europa. 

Luftens medeltemperaturer per dag och månad kan också fås via PVGIS. 

Vid beräkningar av tappvarmvattenanvändningen för byggnaderna har standardiserade värden 

från energimyndigheten använts. För att göra studien mer omfattande användes låg, medel 

och hög användning.  

Tabell 8. Visar energiåtgången för tappvarmvattenanvändningen per person och månad. 

 Vattenanvändning 

(kWh/person,månad) 

 

Låg Medel Hög 

67 125 183 

(Energimyndigheten, 2011) 

  

Ackumulatortank Volym (liter) Pris (kr) 

NIBE VPB 500 500 28200 

NIBE VPB 750 750 39000 

NIBE VPB 1000 1000 51250 
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Elpriset antas vara konstant 1,3 kr/kWh enligt alla beräkningar. Samma energianvändning för 

varje månad har använts för båda byggnaderna. Men eftersom arean på byggnaderna och 

antalet boende är olika blir värmebehovet och varmvattenbehovet olika stora. 

Tabell 9. Visar energibehovet för byggnaderna per kvm-Atemp och månad. 

Månad Energibehov [kWh] / Atemp [m
2
] 

Januari 18,2 

Februari 15,4 

Mars 14 

April 9,7 

Maj 4,6 

Juni 1,8 

Juli 0,4 

Augusti 1,1 

September 1,1 

Oktober 5,6 

November 11,4 

December 15 

 

Marken för byggnadernas placering är olika, i fallet för villan i Sävsjö har exakt information 

om markens utseende inte varit tillgänglig. Därför bestämdes det att värmeledningen skulle 

vara den samma för båda byggnaderna och det var 3,5 W/(m*K). Detta bestämdes för att få 

ett resultat som fungerar för större områden och inte för specifika platser och byggnader. 
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5.2 Villa i Sävsjö 

Villan är byggd under 80-talet. I dagsläget bor fyra personer i huset. Huset är utrustat med en 

bergvärmepump sedan år 2011 och simuleringen är gjord för att se om det lönar sig att 

komplettera en bergvärmeanläggning som redan är i drift med solfångare. (Sandberg H. , 

2015) 

Tabell 10. Visar takytan, Atemp och värmebehovet för villan. 

Bostadsyta 190 m
2
  

Atemp 290 m
2
  

Takarea 100 m
2 

50 m
2 

i söderläge 

   

Värmebehov  28507 kWh  

   

 

5.3 Flerbostadshus i Halmstad 

Ett flerbostadshus i halmstad har valts för att se vad effektiviteten och lönsamheten vore om 

ett kombisystem av bergvärme och solfångare hade installerats. Huset är byggt år 1953 och i 

dagsläget bor 45 personer i flerbostadshuset. 

I verkligheten är flerbostadshuset kopplat till fjärrvärmenätet i Halmstad men för att få denna 

simulering att fungera antas det att flerbostadshuset är kopplat till ett befintligt 

bergvärmesystem. 

Tabell 11. Visar takytan, Atemp och värmebehovet för flerbostadshuset. 

Bostadsyta 1297 m
2
  

Atemp 2090 m
2
  

Takarea 540 m
2 

270 m
2 

i söderläge 

   

Värmebehov  205447 kWh  
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6. Ekonomi 

6.1 Livscykelkostnadsanalys (LCC) 

En LCC beskriver vad den totala kostnaden för investeringen uppgår till mätt från ”vaggan till 

graven” men i detta arbetets fall blir det kostnaden för investeringen fram tills anläggningen 

”skrotats”.  

För att beräkna LCC behöver investeringens livslängd bestämmas samt räntan om 

investeringen finansieras via lån. Detta för att få fram en nuvärdesfaktor enligt formel [3.1] 

nedan. 

  
 

      
 [3.1] 

N = Nuvärdesfaktor 

r = Ränta 

n = Investeringens livslängd i år 

Livscykelkostnaden för energi och underhåll fås genom att multiplicera vardera utgift med 

nuvärdesfaktorn. Adderas de båda sedan med investeringskostnaden fås den totala 

livscykelkostnaden för anläggningen. (Livscykelkostnad, LCC, 2011) 

6.2 Återbetalning 

För att beräkna en investerings återbetalningstid finns olika metoder att tillgå. Den enklaste 

metoden, kallad pay-off är att ta hela investeringens kostnad dividerat med den årliga 

besparingen. Denna metod är bra för att få en snabb och enkel bild över återbetalningstiden. 

Nackdelen med pay-off är att den inte tar hänsyn till ränta och årliga kostnader vilket gör den 

mindre bra för större investeringar. För att beräkna återbetalningstiden med hänsyn till ränta 

kan ekvation [3.2] nedan användas. 

   
       

 

 
    

       
 [3.2] 

T = Återbetalningstid i år 

G = Grundinvesteringen  [kr] 

a = Inbetalningsöverskott  [kr] 

r = Ränta   
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7. Resultat 

För att få fram resultat på delarna i arbetet har alla beräkningar satts in och använts i ett 

Excel-ark. De framtagna resultaten blir förklarande i följande avsnitt.  

7.1 Resultat vid höjd COP-faktor 

I avsnitt [2.5.2] och [2.5.3] beskrevs COP-faktorns beroende av tillförd och bortförd energi. 

Där förklarades även att vid en höjning eller sänkning av den tillförda eller bortförda energin 

kommer COP-faktorn höjas respektive minskas med 2 % per °C. Alltså om temperaturen i 

maren skulle höjas med en grad, hade COP-faktorn ökat med 2 % vilket i sin tur leder till att 

mindre ström hade gått åt att driva bergvärmepumpen. Detta hade lett till en minskad 

elanvändning och på så sätt en lägre elkostnad för att driva pumpen. 

I diagram [3] visas den möjliga vinsten i kronor när markens temperatur ökar. Värdena för att 

bevisa vinsten är antagna för ett energibehov på 30 000 kWh. En COP-faktor på tre vid 

marktemperaturen 0 °C och en Elkostnad på 1.3 kr/kWh. 

 

Diagram 3. Visar besparingen beroende på ökad marktemperatur. 

I tabellen ser vi en ökad vinst i samband med att temperaturen i marken ökar. Förhållandet i 

vinstökningen är nästan den samma som ökningen av COP-faktorn. Detta betyder att 

besparingen ökar nästan med 2 % för varje ökad grad i marken. Just i detta fall ökar 

besparingen med ca 254 kr per ökad grad och år. 
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7.2 Resultat för produktion och möjlig nerladdning 

Resultatet för hur stor produktion solfångarna ger är i starkt samband med den årliga 

solinstrålningen, vilken verkningsgrad solfångarna har och hur stor solfångararean är. 

Möjligheten för nerladdning är där emot starkt påverkad av varje månads produktion och 

varje månads varmvattenbehov. 

Med hjälp av formel [2.2] och värden för solinstrålningen i kWh/månad tagna från PVGIS, 

har mängden producerad energi räknats fram och för att få det möjliga överskottet per månad 

har uppvärmningsenergin för varmvattenbehovet dragits bort från den producerade 

energimängden. 

Det är viktigt att även tänka på att även om det inte finns ett överskott för en viss månad så 

producerar ändå solfångarna en liten del energi som gör att bergvärmepumpen inte behöver 

arbeta lika mycket under denna månad som när där inte skulle funnits några solfångare. 

7.2.1 Villa 

Villan som simuleringarna har utförts på har en takyta på 100 m
2
 var av 50 m

2
 är i söderläge 

och blir därför intressant för en produktion av värmen från solfångare. I villan bor fyra 

personer så arean för att solfångarna ska kunna täcka en del av varmvattenbehovet blir 6m
2
. 

Tabell 12. Visar under vilka månader det finns ett överskott på energi och hur mycket 

överskottet är. 

 

Vissa tal i tabellen ovan visas som negativa. Detta visar att solfångarna inte kan täcka den 

månadens varmvattenbehov. De negativa talen som står i tabellen är den mängd energi som 

bergvärmepumpen måste täcka under månadens lopp för att hela månadens varmvattenbehov 

ska kunna täckas. 

Som kan ses i kolonnen för hög varmvattenanvändningen så täcker inte solfångarna en enda 

månad under hela året. Men även om de inte kan täcka hela behovet så ger de ändå en stor 

Månad Producerad 

Energi 

[kWh] 

Överskott låg 

varmvatten-

användning 
[kWh] 

Överskott medel 

varmvatten-

användning 
[kWh] 

Överskott hög 

varmvatten-

användning 
[kWh] 

Januari 102 -165 -398 -630 

Februari 169 -98 -331 -563 

Mars 450 183 -50 -282 

April 593 326 93 -139 

Maj 683 417 183 -49 

Juni 667 400 167 -65 

Juli 658 392 158 -74 

Augusti 588 321 88 -144 

September 452 185 -48 -280 

Oktober 261 -5 -239 -471 

November 122 -145 -378 -610 

December 71 -196 -429 -661 

Summa: 4814 2223 689 0,00 
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mängd energi som gör att bergvärmepumpen inte behöver jobba lika mycket som i sin tur 

leder till en lägre elkostnad för att täcka det resterande behovet. 

Tabell 13. Visar en kortare variation av hur mycket energi som produceras och lagras under ett 

år för villan 

Producerad Energi 

[kWh] 

4814   

 Låg användning Medel användning Hög Användning 

Varmvattenbehov 

[kWh] 

3202 

 

6000 

 

8784 

 

    

Överskottsenergi 

[kWh] 

2223 689 0,00 

 

Diagrammet nedan visar hur produktionen ser ut under olika månader. Det är lätt att se att 

solfångarna producerar som mest energi under sommarhalvåret och att det är en väldigt stor 

skillnad på månaden som producerar mest och den månad som producerar minst. 

I diagrammet syns även tre linjer som visar de tre olika nivåerna av varmvattenbehov. Det 

syns även att vid högt varmvattenbehov klarar inte solfångarna att täcka hela behovet men kan 

ändå täcka en stor del av det. 

När grafen för produktionen har ett högre värde än varmvattenbehovet fås ett överskott av 

energi som går att ladda ner i marken.  

 

 

Diagram 4. Visar kurvan över produktionen för villan under olika månader samt linjer för olika 

varmvattenbehov. 
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7.2.2 Flerbostadshus 

I fallet med flerbostadshuset så har byggnaden en takyta på 540 m
2
 var av 270 m

2
 är i 

söderläge. 

Detta är en stor yta som kan täckas med solfångare. Men vid beräkningarna av ytan solfångare 

som behövs vid en dimensionering på 1.5 m
2
 solfångare per person blir endast behovsarean 

67.5 m
2
. 

Tabell 14. Visar under vilka månader det finns ett överskott på energi och hur mycket 

överskottet är. 

Månad Producerad 

Energi 

[kWh] 

Överskott låg 

varmvatten-

användning 
[kWh] 

Överskott medel 

varmvatten-

användning 
[kWh] 

Överskott hög 

varmvatten-

användning 
[kWh] 

Januari 1087 -1915 -4538 -7148 

Februari 1801 -1201 -3824 -6434 

Mars 4804 1802 -821 -3431 

April 6326 3324 701 -1909 

Maj 7295 4293 1670 -940 

Juni 7118 4117 1493 -1117 

Juli 7028 4027 1403 -1207 

Augusti 6275 3274 650 -1960 

September 4821 1819 -804 -3414 

Oktober 2790 -211 -2835 -5445 

November 1297 -1704 -4328 -6938 

December 756 -2246 -4869 -7479 

Summa: 51398 22657 5918 0,00 

 

I tabellen ovan visas den resulterande produktionen och nerladdningen för flerbostadshuset. 

Vi kan se att även här kan inte solfångarna täcka hela årsbehovet av varmvatten och precis 

som för villan kan den inte täcka en enda månads varmvattenbehov vid hög användning. Men 

som tidigare så täcker den ändå stora delar av behovet som gör att bergvärmepumpen inte drar 

lika mycket ström för att värma huset och vattnet.  

Tabell 15. Visar den möjliga mängden energi som går att lagra vid olika mycket 

varmvattenanvändning för ett flerbostadshus. 

Producerad Energi 

[kWh] 

51398   

 Låg användning Medel användning Hög Användning 

Varmvattenbehov 

[kWh] 

36018 

 

67500 

 

98820 

 

    

Överskottsenergi 

[kWh] 

22657 5918 0,00 
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Detta produktionsdiagram är väldigt lik diagram [4]. Den största skillnaden är mängden 

energi. För villan ligger den största energiproduktionen på ca 700 kWh och detta diagram har 

nästan 7500 kWh vid sin största produktion. Även här är det möjligt att se att produktionen 

inte alls kan täcka det höga varmvattenbehovet, men att den ändå ger en del gratis energi. 

 

Diagram 5. Visar kurvan över produktionen för flerbostadshuset under olika månader samt 

linjer för olika varmvattenbehov. 
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7.2.3 Flerbostadshus med hög nerladdning 
Om flerbostadshuset däremot hade investerat i att täcka 225 m

2
 av takytan för att på så sätt 

öka överskottsenergin så mycket det bara går, så hade värdena sett helt annorlunda ut. Som 

kan ses i tabellen nedan har överskottsenergin ökat väldigt mycket med den ökande 

solfångararean. Där finns till och med ett stort överskott av värme vid den höga 

varmvattenanvändningen.  

Det är vid en anläggning som denna det är viktigt att tänka på att vid ökad solfångararea så 

ökar även den totala investeringskostnaden, vilket kommer ses i senare resultat. 

Tabell 16. Visar produktionen och nerladdningsmöjligheterna vid en stor solfångararea på 

flerbostadshuset för att täcka så mycket av varmvattenbehovet som möjligt och få en så stor 

nerladdning som möjligt. 

Producerad Energi 

[kWh] 

171327 

 

  

 Låg användning Medel användning Hög Användning 

Varmvattenbehov 

[kWh] 

36018 

 

67500 

 

98820 

 

    

Överskottsenergi 

[kWh] 

135792 

 

110237 

 

88979 

 

 

 

I diagram [6] visas produktionen för flerbostadshuset när dess tak är täckt med en stor mängd 

solfångare. I detta fall klarar produktionen att täcka en stor del av det höga 

varmvattenbehovet. Där blir även ett väldigt stort överskott från solfångarna som kan laddas 

och lagras vilket är målet med att ha en så stor solfångararea. 

 

Diagram 6. Visar kurvan över produktionen för flerbostadshuset med stor solfångararea under 

olika månader samt olika varmvattenbehovsnivåer.  
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7.3 Resultat för ekonomisk data och energikostnader 

Eftersom både villan och Flerbostadshuset redan har ett komplett bergvärmesystem så är det 

ett solfångarsystem och en eller flera ackumulatortankar som behöver köpas och installeras 

till båda byggnaderna. För att underlätta beräkningarna av solfångarnas kostnader har priset 

beräknats till kr/m
2
 solfångare. 

Kostnader för rör och kopplingar, drivpaket, expansionskärl och reglercentral har också tagits 

med i investeringskostnaderna för solfångarna. 

7.3.1 Villa 

 

Tabell 17. Visar solfångarsystemets investeringskostnad för villan. 

Solfångarinvesteringskostnader     

     

Solfångararea [m
2
] 6   

Rörsträcka T/R solfångare - ack.-tank 20   

Antal drivpaket och antal reglercentraler 1   

Komponent Kostnader Total kostnad 

Solfångare [kr/kvm] 2550 15300 

Rör & kopplingar [kr/m] 51 1020 

Drivpaket [kr] 5000 5000 

Expansionskärl [kr/m2 solfång.] 100 600 

Reglercentral [kr] 4000 4000 

     

Summa solfångarinvestering   25920 

 

Den totala kostnaden för själva solfångarsystemet blir 25920 kr för villan. Här har det 

investerats i 6 m
2
 solfångare, 20 meter kopparrör och kopplingar, ett drivpaket som innehåller 

pump och tryckmätare, ett expansionskärl och en reglercentral som styr hela systemet och 

känner av när det går att ladda ner överskottsvärme i marken. 
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Till kombisystemet måste en ackumulatortank också köpas in. Kostnaderna på 

ackumulatortankarna är tagna från NIBEs hemsida och är verkliga ackumulatortankar som 

NIBE använder sig av i just kombisystem. 

Tabell 18. Visar ackumulatortankarnas investeringskostnad för villan. 

För att täcka vattenvolymen för villan måste minst en 500-liters ackumulatortank köpas.  

För att få ett större lager och minska risken för att det ska ta slut på varmvatten när någon 

duschar eller liknande har det valts en tank på 750 liter. Investeringskostnad blir 39000 kr för 

ackumulatortanken. 

  

Ackumulatorbehov 

och kostnad 

        

       

Antal personer 4     

Ackumulatorvolymsbehov  

(100 liter/person) 

400     

       

       

Minimalt antal 

ackumulatortankar 

beroende på volym 

     

Ackumulatortank Volym 

(liter) 

Antal ack.-

tankar 

Pris/tank  

(kr) 

Totalkostnad 

NIBE VPB 500 500 1 28200 28200 

NIBE VPB 750 750 1 39000 39000 

NIBE VPB 1000 1000 1 51250 51250 



49 
 

Den totala investeringskostnaden för solfångarsystemet och ackumulatortanken kan ses 

nedan. Det har även lagts till en installationskostnad på 10 % av investeringskostnaden. 

Installationskostnaden står för den eventuella kostnaden ett företag hade kunnat ta betalt för 

att installera och sätta kombisystemet i drift.  

Tabell 19. Visar den totala investeringskostnaden för villan. 

Total systeminvestering  

Investering solfångare [kr] 25920 

NIBE VPB 750 39000 

Total investeringskostnad 64920 

  

Installationskostnad: 10 % av 

totalinvestering 

0,1 

Installationskostnad 6492 

Slutlig kostnad 71412 

 

Som kan ses i tabellen ovan blir den totala investeringskostnaden inklusive 

installationskostnaden för solfångarsystemet i villan 71412 kr.   
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Att investera i solfångare och använda dem i ett kombisystem för att täcka så mycket av 

varmvattenbehovet som möjligt gör att bergvärmepumpen inte behöver jobba lika mycket och 

på så vis inte dra lika mycket ström. Kostnaden för bergvärmepumpens drift är baserad på 

både värmebehovet för byggnaden och varmvattenbehovet beroende på hur mycket 

varmvatten som används. Nedan visas resultatet för vad det skulle kosta att driva hela villans 

värmesystem med endast bergvärme. 

Tabell 20. Visar energibehovet för bergvärmepumpen när solfångare inte är installerade på 

villan. 

  Totalt 

energibehov 

Värme-

kostnad 

Totalt 

energibehov 

Värmekostnad Totalt 

energibehov 

Värmekostnad 

Månad Låg 

  
Medel 

  
Hög 

  

  
 

Januari 5545 2403 5778 2504 6010 2604 

Februari 4733 2051 4966 2152 5198 2252 

Mars 4327 1875 4560 1976 4792 2077 

April 3080 1335 3313 1436 3545 1536 

Maj 1601 694 1834 795 2066 895 

Juni 789 342 1022 443 1254 543 

Juli 383 166 616 267 848 367 

Augusti 586 254 819 355 1051 455 

September 586 254 819 355 1051 455 

Oktober 1891 819 2124 920 2356 1021 

November 3573 1548 3806 1649 4038 1750 

December 4617 2001 4850 2102 5082 2202 

       

Totalt 

Energi-

behov/år 

31709  34507  37291  

       

Energikost

nad (kr/år) 

 13740  14953  16159 
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Besparingen som fås av att installera solfångare som kan täcka en del av varmvattenbehovet 

på villan kan ses nedan. Besparingen fås när bergvärmepumpen inte behöver arbeta lika 

mycket för att täcka värme- och varmvattenbehovet. 

Tabell 21. Visar besparingen av energi och den totala ekonomiska besparingen som fås av att 

installera solfångare på villan. 

 Total energi-

besparing 

Besparing Total 

energi-

besparing 

Besparing Total energi-

besparing 

Besparing 

Månad Låg 

 

Medel 

 

Hög 

 

 
 

Januari 102 44 102 44 102 44 

Februari 169 73 169 73 169 73 

Mars 267 116 450 195 450 195 

April 267 116 500 217 593 257 

Maj 267 116 500 217 683 296 

Juni 267 116 500 217 667 289 

Juli 267 116 500 217 658 285 

Augusti 267 116 500 217 588 255 

September 267 116 452 196 452 196 

Oktober 261 113 261 113 261 113 

November 122 53 122 53 122 53 

December 71 31 71 31 71 31 

       

Energibe-

sparing/år 

[kWh/år] 2592  4126  4814  

       

Total 

besparing 

(kr/år)  1123  1788  2086 

       

 

Den totala besparingen blir 1123 kr för låg vattenanvändning, 1788 kr för medelanvändning 

och 2086 kr för den höga vattenanvändningen. I slutändan leder dessa besparingar till att den 

totala energikostnaden minskar för de olika behoven av varmvatten till: 

Tabell 22. Den nya energikostnaden efter att solfångare har installerats på villan. 

 Låg Medel Hög 

Energikostnad 

med solfångare 

(kr/år) 

12617 

 

13165 

 

14073 
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7.3.2 Flerbostadshus 

Nedan visas investeringskostnaden för flerbostadshuset vilket kan ses är mycket högre än den 

investeringskostnad som villan hade. Den högre investeringskostnaden är starkt beroende på 

den mycket större solfångararean. Eftersom det är en längre sträcka mellan solfångarna och 

ackumulatortankarna ökar även kostanden för rör och kopplingar. 

 

Tabell 23. Visar solfångarsystemets investeringskostnad för flerbostadshuset. 

Solfångarinvesteringskostnader     

     

Solfångararea [m2] 67,5   

Rörsträcka T/R solfångare - Acktank 40   

Antal drivpaket och antal reglercentraler 3   

Komponent Kostnader Total kostnad 

Solfångare [kr/kvm] 2550 172125 

Rör & kopplingar [kr/m] 51 2040 

Drivpaket [kr] 5000 15000 

Expansionskärl [kr/m2 solfång.] 100 6750 

Reglercentral [kr] 4000 12000 

     

Summa solfångarinvestering   207915 

 

Totalkostanden för solfångarsystemet hamnar på 207915 kr för just denna anläggning.   
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För flerbostadshuset som har många fler boende än för villan blir varmvattenbehovet mycket 

större. Detta leder till att många fler ackumulatortankar måste köpas för att kunna täcka 

lagringen av varmvattenbehovet. 

Tabell 24. Visar ackumulatortankarnas investeringskostnad för flerbostadshuset. 

Ackumulatorbehov 

och kostnad 

        

Antal personer 45    

Ackumulatorvolymsbehov  

(100 liter/person) 

4500    

      

Minimalt antal 

ackumulatortankar beroende 

på volym 

    

Ackumulatortank Volym 

(liter) 

Antal ack-

tankar 

Pris/tank  

(kr) 

Totalkostnad 

NIBE VPB 500 500 9 28200 253800 

NIBE VPB 750 750 6 39000 234000 

NIBE VPB 1000 1000 5 51250 230625 

 

För att täcka vattenvolymen för flerbostadshuset måste minst nio 500-liters ackumulatortankar 

köpas.  

Det syns i tabellen ovan att det blir billigare att investera i fem 1000-liters ackumulatortankar 

istället. Därför valdes dessa fem 1000-liters tankar vid investeringsberäkningen. 

 

Den totala investeringskostnaden och installationskostnaden för flerbostadshusets 

kombisystem kan ses nedan.  

Där den slutliga kostnaden för detta system hamnade på 482394 kr.  

Tabell 25. Visar den totala investeringskostnaden för flerbostadshuset. 

Total systeminvestering   

Investering Solfångare [kr] 207915 

NIBE VPB 1000 230625 

Total investeringskostnad 438540 

   

Installationskostnad: 10 % av 

totalinvestering 
0,1 

Installationskostnad 43854 

Slutlig kostnad 482394 

Precis som för villan kommer en besparing ske då ett solfångarsystem installeras på ett 

flerbostadshus, den största skillnaden blir kostnaden och besparingarna eftersom 
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flerbostadshuset är så mycket större.  

Nedan visas resultatet för energikostnaden när inga solfångare är installerade för 

flerbostadshuset.  

Tabell 26. Visar energibehovet för bergvärmepumpen då solfångare inte är installerade för 

flerbostadshuset. 

 Totalt 

energibehov 

Värme-

kostnad 

Totalt 

energibehov 

Värme-

kostnad 

Totalt 

energibehov 

Värme-

kostnad 

Månad Låg 

 

Medel 

 

Hög 

 

 
 

Januari 41040 17784 43663 18921 46273 20052 

Februari 35188 15248 37811 16385 40421 17516 

Mars 32262 13980 34885 15117 37495 16248 

April 23275 10086 25898 11222 28508 12353 

Maj 12616 5467 15239 6604 17849 7735 

Juni 6764 2931 9387 4068 11997 5199 

Juli 3838 1663 6461 2800 9071 3931 

Augusti 5301 2297 7924 3434 10534 4565 

September 5301 2297 7924 3434 10534 4565 

Oktober 14706 6372 17329 7509 19939 8640 

November 26828 11625 29451 12762 32061 13893 

December 34352 14886 36975 16023 39585 17154 

       

Totalt 

energibehov/år 

241465  272947  304267  

       

Energikostnad 

(kr/år) 

 104635  118277  131849 
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Här visas den resulterande besparingen för flerbostadshuset om ett solfångarsystem hade 

installerats. 

Tabell 27. Visar besparingen av energi och den totala ekonomiska besparingen som fås av att 

installera solfångare på flerbostadshuset. 

 

Den totala besparingen för flerbostadshusets system blir 12455 kr för låg vattenanvändning, 

19708 kr för medel användning och 22273 kr för den höga vattenanvändningen. Detta leder 

till att energikostnaden per år istället blir: 

Tabell 28. Den nya energikostnaden efter att solfångare har installerats på flerbostadshuset. 

 Låg Medel Hög 

Energikostnad 

med solfångare 

(kr/år) 

92180 

 

98569 

 

109576 

 

  

  Totalt 

energibehov 

Värme-

kostnad 

Totalt 

energibehov 

Värme-

kostnad 

Totalt 

energibehov 

Värme-

kostnad 

Månad Låg 

  
Medel 

  
Hög 

  

  
 

Januari 1087 471 1087 471 1087 471 

Februari 1801 780 1801 780 1801 780 

Mars 3002 1301 4804 2082 4804 2082 

April 3002 1301 5625 2438 6326 2741 

Maj 3002 1301 5625 2438 7295 3161 

Juni 3002 1301 5625 2438 7118 3085 

Juli 3002 1301 5625 2438 7028 3046 

Augusti 3002 1301 5625 2438 6275 2719 

September 3002 1301 4821 2089 4821 2089 

Oktober 2790 1209 2790 1209 2790 1209 

November 1297 562 1297 562 1297 562 

December 756 327 756 327 756 327 

       

Totalt 

energibeho

v/år 28742  45481  51398  

       

Energikost

nad (kr/år)  12455  19708  22273 
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7.3.3 Flerbostadshus med hög nerladdning 

Som tidigare nämnts så skulle det vid en investering av en större area av solfångare bli en 

högre investeringskostnad. I fallet med att täcka en stor yta av flerbostadshusets hustak landar 

investeringskostnaden för solfångarna på 654330 kr. Det valdes att öka antalet drivpaket och 

reglercentraler just för att anläggningen blir så stor. Mängden rör kommer också öka vilket 

leder till en högre kostnad där med. 

Tabell 29. Visar solfångarsystemets investeringskostnad för flerbostadshuset med hög 

nerladdning. 

 

  

Solfångarinvesteringskostnader     

     

Solfångararea [m2] 225   

Rörsträcka T/R solfångare - Acktank 80   

Antal drivpaket och antal reglercentraler 6   

Komponent Kostnader Total kostnad 

Solfångare [kr/kvm] 2550 573750 

Rör & kopplingar [kr/m] 51 4080 

Drivpaket [kr] 5000 30000 

Expansionskärl [kr/m2 solfång.] 100 22500 

Reglercentral [kr] 4000 24000 

     

Summa solfångarinvestering   654330 
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Eftersom varmvattenbehovet är detsamma för radhuset även om en stor mängd solfångare 

skulle installeras blir behovet av ackumulatortankar lika stor som för den vanliga 

solfångardimensioneringen. 

Tabell 30. Visar ackumulatortankarnas investeringskostnad för flerbostadshus med hög 

nerladdning. 

Ackumulatorbehov och 

kostnad 

        

       

Antal personer 45     

Ackumulatorvolymsbehov  

(100 liter/person) 

4500     

       

       

Minimalt antal 

ackumulatortankar beroende på 

volym 

     

Ackumulatortank Volym 

(liter) 

Antal ack.-

tankar 

Pris/tank  

(kr) 

Totalkostnad 

NIBE VPB 500 500 9 28200 253800 

NIBE VPB 750 750 6 39000 234000 

NIBE VPB 1000 1000 5 51250 230625 

 

Vid en sådan här stor anläggning hamnar den slutliga investeringskostnaden på 973451 kr för 

hela anläggningen och då inkluderas även installationskostnaden.  

Tabell 31. Visar den totala investeringskostnaden för flerbostadshuset med hög nerladdning. 

Total systeminvestering   

Investering solfångare [kr] 654330 

NIBE VPB 1000 230625 

Total investeringskostnad 884955 

   

Installationskostnad: 10 % av 
totalinvestering 

0,1 

Installationskostnad 88495,5 

Slutlig kostnad 973451 
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Energibehovet och värmekostnaderna blir fortfarande samma som för flerbostadshuset i  

tabell [26] eftersom det är samma byggnad fast nu med större solfångararea . Däremot blir 

besparingen helt annorlunda då den nya solfångararean leder till att mycket mer av 

energibehovet blir täckt för alla tre varmvattenbehovsnivåerna. 

Tabell 32. Visar besparingen av energi och den totala ekonomiska besparingen som fås av att 

installera solfångare på flerbostadshuset då en större solfångararea har installerats på taket. 

 

Som kan ses i tabellen nedan, blir den årliga energikostnaden mindre för flerbostadshuset med 

stor solfångararea. Den lägre energikostnaden beror på att den stora arean leder till att en 

större del av varmvattenbehovet blir täckt och då arbetar inte bergvärmepumpen lika mycket. 

Tabell 33. Den nya energikostnaden efter att solfångare har installerats på flerbostadshuset med 

stor solfångararea. 

 Låg Medel Hög 

Energikostnad 

med solfångare 

(kr/år) 

89236 

 

91804 

 

96165 
 

 

  

  Totalt 

energibehov 

Värme-

kostnad 

Totalt 

energibehov 

Värme-

kostnad 

Totalt 

energibehov 

Värme-

kostnad 

Månad Låg 

  
Medel 

  
Hög 

  

  
 

Januari 3002 1301 3623 1570 3623 1570 

Februari 3002 1301 5625 2438 6003 2601 

Mars 3002 1301 5625 2438 8235 3569 

April 3002 1301 5625 2438 8235 3569 

Maj 3002 1301 5625 2438 8235 3569 

Juni 3002 1301 5625 2438 8235 3569 

Juli 3002 1301 5625 2438 8235 3569 

Augusti 3002 1301 5625 2438 8235 3569 

September 3002 1301 5625 2438 8235 3569 

Oktober 3002 1301 5625 2438 8235 3569 

November 3002 1301 4324 1874 4324 1874 

December 2519 1091 2519 1091 2519 1091 

       

Totalt 

energibehov/år 35535   61091   82349   

        

Energikostnad 

(kr/år)   15399   26473   35684 
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7.4 Resultat vid ökad COP-faktor via ökad marktemperatur 
Tanken bakom laddningen av överskottsvärme är att på längre sikt öka temperaturen i marken 

under en längre period. Att öka temperaturen i marken leder till att det vattnet som 

bergvärmepumpen tar upp har en högre temperatur än vanligt. Detta i sin tur gör att det inte är 

lika stor skillnad på temperaturen in i bergvärmepumpen som ut. COP-faktorn på pumpen 

ökar och gör att den inte behöver lika mycket ström för att producera den mängd energi som 

behövs för att värma huset och varmvattnet. 

7.4.1 Villa 

Som tidigare beskrivits finns det även en vinst att få när temperaturen i marken ökar med 

någon grad. Detta får temperaturen i kollektorn att öka, och på så sätt behöver inte pumpen 

jobba lika mycket för att kunna täcka varmvattenbehovet. 

Tabell 34. Visar den ekonomiska besparingen som fås då solfångare har installerats på villan. 

 [kWh] Låg användning Medel Hög 

Pumpens energibehov utan 

solfångare 

31709 34507 37291 

COP 3   

Elanvändning utan solfångare 10570 11502 12430 

Elpris 1,3   

Elkostnad utan solfångare [kr] 13740 14953 16159 

    

 [kWh] Låg användning Medel Hög 

Pumpens energibehov med 

solfångare 29117 30381 32477 

COP 3 

  Elanvändning med solfångare 9706 10127 10826 

Elpris 1,3 

  Elkostnad med solfångare [kr] 12617 13165 14073 

Besparing minskad användning 

[kr] 1123 1788 2086 

 

Ovan visas resultatet för villans elkostnad när den är helt utan solfångare och täcker hela 

energibehovet med en bergvärmepump. Resultatet för elkostnaderna när ett solfångarsystem 

har installerat på villan och vilken årlig besparing detta leder till visas också. 
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Den resulterande besparingen då COP-faktorn ökar för att marken och kollektortemperaturen 

har ökat visas nedan. Det är tydligt här att det inte ger en hög besparing att öka temperaturen 

så lite. 

Tabell 35. Visar den ekonomiska vinsten av en ökad COP-faktor för villan. 

Temperaturökning [°C] 0,75 0,21 0,00 

Förändring i COP-faktor 0,01 0,0043 0,00 

Nytt COP 3,04 3,0128 3 

Ny el användning 9563 10084 10826 

Ny el kostnad 12431 13109 14073 

Besparing vid ökad COP-

faktor [kr] 186 56 0 

 

   Sammanlagd årligbesparing 

[kr] 1309 1844 2086 

 

Den sammanlagt årliga besparingen när solfångarna täcker en del av tappvarmvattenbehovet 

och att överskottsenergin lyckas öka markens medeltemperatur någon grad blir 1309 kr/år för 

låg vattenanvändning, 1844 kr/år vid medelanvändning och till sist 2086 kr/år vid hög 

vattenanvändning. 
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7.4.2 Flerbostadshus 

Elkostnaderna för flerbostadshusets värmesystem med och utan solfångare kan ses i tabellen 

nedan. Besparingen som fås om solfångarna täcker en del av varmvattenbehovet är betydligt 

större i detta fall jämfört med villans besparingar. Den högre besparingen sker eftersom 

solfångararean är mycket större. 

Tabell 36. Visar den ekonomiska besparingen som fås då solfångare har installerats på 

flerbostadshuset. 

 [kWh] Låg användning Medel Hög 

Pumpens energibehov utan solfångare 241465 272947 304267 

COP 3   

Elanvändning utan solfångare 80488 90982 101422 

Elpris 1,3   

Elkostnad utan solfångare [kr] 104635 118277 131849 

    

 [kWh] Låg användning Medel Hög 

Pumpens energibehov med solfångare 212723 227466 252869 

COP 3 
  Elanvändning med solfångare 70908 75822 84290 

Elpris 1,3 
  Elkostnad med solfångare [kr] 92180 98569 109576 

Besparing minskad användning [kr] 12455 19708 22273 

 

Vid en jämförelse av den ökade COP-faktorn är det lätt att se att COP-faktorökningen i stort 

sätt är den samma för både villan som för flerbostadshuset. Detta är för att flerbostadshuset 

har flera borrhål som sammanlagt blir mycket djupare och på grund av sin höga nerladdning 

blir det en jämn temperaturökning i hela borrhålet. Hade däremot inte hålet varit lika djupt 

men samma mängd energi förts ner hade temperaturen blivit högre och på så sätt hade COP-

faktorn ökat. 

Tabell 37. Visar den ekonomiska vinsten av en ökad COP-faktor för flerbostadshuset. 

Temperaturökning [°C] 1,00 0,23 0,00 

Förändring i COP-faktor 0,02 0,0046 0,00 

Nytt COP 3,06 3,0139 3 

Ny el användning 69515 75473 84290 

Ny el kostnad 90370 98115 109576 

Besparing vid ökad COP-faktor [kr] 1810 454 0 

    

Sammanlagd årligbesparing [kr] 14265 20162 22273 

Den sammanlagda årliga besparingen för flerbostadshuset hade blivit 14265 kr/år för låg 

vattenanvändning, 20162 kr/år vid medelanvändning och 22273 kr/år vid hög 

vattenanvändning. 
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Eftersom det inte blir något överskott vid den höga varmvattenanvändningen sker heller inte 

någon nerladdning och om det inte sker någon nerladdning kommer heller ingen 

temperaturökning ske i marken. Utan temperaturökningen i marken blir det ingen förändring 

av COP-faktorn och ingen besparing av elkostnaden för bergvärmepumpen fås. 

7.4.3 Flerbostadshus med hög nerladdning 

I nedanstående tabell visas energibehovet med och utan solfångare för flerbostadshuset med 

stor solfångararea. Energibehovet utan solfångarna är samma som för flerbostadshuset med 

67.5 m
2
 solfångare. Besparingen för den minskade användningen ökar för att pumpens 

energibehov då de 225 m
2
 är installerade blir mindre.  

Besparingen för minskad användning av bergvärmepumpen blir 15399 kr/år för låg 

vattenanvändning, 26473 kr/år vid medelanvändning och 35684 kr/år vid hög 

vattenanvändning. 

Tabell 38. Visar den ekonomiska besparingen som fås då solfångare har installerats på 

flerbostadshuset vid hög nerladdning. 

 [kWh] Låg användning Medel Hög 

Pumpens energibehov utan 

solfångare 

241465 272947 304267 

COP 3   

Elanvändning utan solfångare 80488 90982 101422 

Elpris 1,3   

Elkostnad utan solfångare[kr] 104635 118277 131849 

    

 [kWh] Låg användning Medel Hög 

Pumpens energibehov med solfångare 205930 211856 221918 

COP 3 
  Elanvändning med solfångare 68643 70619 73973 

Elpris 1,3 
  Elkostnad med solfångare[kr] 89236 91804 96165 

Besparing minskad användning[kr] 15399 26473 35684 
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Som tidigare beskrivit är idén med att fylla flerbostadshusets tak med solfångare för att få ett 

så stort överskott av värme som möjligt. Detta överskott laddas sedan ner för att kunna öka 

temperaturen i marken så mycket som möjligt. Som kan ses i tabellen nedan ökar 

temperaturen mellan tre och sex grader beroende på hur högt varmvattenbehovet är. 

Den höjda marktemperaturen leder till att COP-faktorn ökar med mellan 6 % och 12 %. 

Till slut blir den årliga besparingen 24963 kr/år för låg vattenanvändning, 33759 kr/år vid 

medelanvändning och 41335 kr/år vid hög vattenanvändning. 

Tabell 39. Visar den ekonomiska vinsten av en ökad COP-faktor för flerbostadshuset med hög 

nerladdning. 

7.5 Resultat för ekonomiska aspekter 

7.5.1 Livscykelkostnad (LCC) 

Livscykelkostnaden beskriver anläggningens totala kostnad från produktion eller inköp fram 

till demontering och skrotning eller återvinning. Investeringskostnaderna för anläggningarna 

är de fasta kostnaderna. Därefter tillkommer elkostnader för pumpar samt övriga kostnader. 

Plana solfångare sägs ha en livslängd runt 40 år och används som mått för investeringens 

livslängd. 

7.5.2 Villa 

För villan uppgår den totala investeringskostnaden till 71 412 kr och de årliga 

underhållskostnaderna är uppskattade till 50 kr/år. Att underhållskostnaden blir så låg beror på 

att plana solfångare inte kräver någon större service än byte av värmebärare samt regelbunden 

tillsyn för att upptäcka eventuella läckor. Den årliga energikostnaden är kostnaden för 

cirkulationspumpens drift i solfångarsystemet och uppgår till 100 kr per år. Med dessa data 

uppgår livscykelkostnaden för systemet till 71 480 kr för alla användningsnivåer. 

Anledningen till att kostnaden blir samma för de tre nivåerna är att samma system används, 

dock kan möjligtvis de högre nivåerna ha en något högre årlig kostnad vilka här valts att 

försummas. 

 

  

Temperaturökning [°C] 6,00 4,31 3,12 

Förändring i COP-faktor 0,12 0,0862 0,06 

Nytt COP 3,36 3,2586 3,187279225 

Ny el användning 61286 65014 69626 

Ny el kostnad 79672 84518 90514 

Besparing vid ökad COP-faktor[kr] 9565 7287 5650 

 

   Sammanlagd årligbesparing[kr] 24963 33759 41335 
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Tabell 40. LCC för villan. 

Villa, Sävsjö Låg användning Medelanvändning Hög användning 

Årlig energikostnad 100 kr 100 kr 100 kr 

Årlig underhållskostnad 50 kr 50 kr 50 kr 

Investeringskostnad 71 412 kr 71 412 kr 71 412 kr 

LCCenergi 45 kr 45 kr 45 kr 

LCCunderhåll 23 kr 23 kr 23 kr 

LCCtot. 71 480 kr 71 480 kr 71 480 kr 

 

7.5.3 Flerbostadshus 

För flerbostadshuset ökar de årliga kostnaderna, detta på grund av ett större system som 

behöver mervätska vid eventuellt byte och eventuellt någon större risk för läckage. Den större 

vätskemängden medför att mer energi krävs för att pumpa runt vattnet i systemet vilket drar 

upp den årliga energikostnaden. Den totala investeringen uppgår till 482 394 kr och den totala 

livscykelkostnaden till 482 620 kr. 

Tabell 41. LCC för flerbostadshuset. 

Flerbostadshus, Halmstad Låg användning Medelanvändning Hög användning 

Årlig energikostnad 300 kr 300 kr 300 kr 

Årlig underhållskostnad 200 kr 200 kr 200 kr 

Investeringskostnad 482 394 kr 482 394 kr 482 394 kr 

LCCenergi 136 kr 136 kr 136 kr 

LCCunderhåll 91 kr 91 kr 91 kr 

LCCtot. 482 620 kr 482 620 kr 482 620 kr 

 

7.5.4 Flerbostadshus med hög nerladdning 

Med den höga nedladdningen är det samma flerbostadshus i Halmstad som är objektet där 

solfångararean ökas från 67,5 m
2
 till 225 m

2
. Detta medför att de årliga kostnaderna ökar till 

900 kr för energianvändningen samt till 1000 kr för underhållet. Investeringskostnaden ökar 

till 973 451 kr och den totala livscykelkostnaden beräknas till 974 311 kr. 

Tabell 42. LCC för flerbostadshuset med hög nerladdning. 

Flerbostadshus, hög 

nerladdning 

Låg användning Medelanvändning Hög användning 

Årlig energikostnad 900 kr 900 kr 900 kr 

Årlig underhållskostnad 1000 kr 1000 kr 1000 kr 

Investeringskostnad 973 451 kr 973 451 kr 973 451 kr 

LCCenergi 408 kr 408 kr 408 kr 

LCCunderhåll 453 kr 453 kr 453 kr 

LCCtot. 974 311 kr 974 311 kr 974 311 kr 
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I livscykelkalkylerna är de årliga energi- och underhållskostnaderna för solfångarsystemet 

uppskattade. Eftersom det är plana solfångare som används bör kostnaderna för att pumpa 

runt vätskan i systemet samt underhållskostnaderna vara relativt små. Att siffrorna är 

desamma för låg, medel och hög användning beror på att det är samma system som används. 

Värt att nämna är dock att detta är uppskattade siffror som inte nödvändigtvis speglar 

verkligheten. I verkligheten kan mycket väl livscykelkostnaderna skilja sig något mellan 

anläggningarna på grund av t.ex. olika pumphastigheter vilket leder till högre 

energiförbrukning, mer slitage och att de kan behöva underhållas/bytas ut oftare. 

7.6 Återbetalningstid 
För att beräkna återbetalningstiden behöver värdet av den nyttiggjorda värmeenergin från 

solfångarna beräknas. Detta görs med ett alternativt energipris, i detta fall ett elpris på 1,3 

kr/kWh. Återbetalningstiderna har beräknats med en simpel pay-off men även med hänsyn till 

2 % ränta samt dagens låneränta för en femårsperiod. Femårsräntan ligger hos Nordea (2015-

05-12) för privatpersoner på 2,3 % respektive 6,45 % för företag. 

7.6.1 Villa 

Med vanlig pay-off ligger återbetalningstiderna för villan på 54,6 år, 38,7 år och 34,2 år för 

låg, medel och hög användning. Med en ränta på 2,3 % återbetalar sig aldrig systemet vid låg 

användning då besparingen som görs är lägre än kostnaderna. För medelanvändning är 

återbetalningstiden mer än 97,4 år och över 68,1 år för hög användning. 

Tabell 43. Visar återbetalningstiden för villans solfångarsystem. 

 Låg användning Medelanvändning Hög användning 

Pay-off 54,6 år 38,7 år 34,2 år 

Med 2 % ränta - 75,3 år 58,3 år 

Med 2,3 % ränta - 97,4 år 68,1 år 

 

7.6.2 Flerbostadshus 

För flerbostadshuset syns en pay-off på 33,8 år, 23,9 år och 21,7 år beroende på 

användningsnivå. Tas hänsyn till ränta fås en återbetalningstid på 57 år, 32,9 år och 28,7 år 

vid 2 % ränta vid olika stor användning. Vid en femårsränta för företag på 6,45 % återbetalar 

sig aldrig investeringen oavsett användningsnivå. 

Tabell 44. Visar återbetalningstiden för flerbostadshusets solfångarsystem. 

 Låg användning Medelanvändning Hög användning 

Pay-off 33,8 år 23,9 år 21,7 år 

Med 2 % ränta 57 år 32,9 år 28,7 år 

Med 6,45 % ränta - - - 
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7.6.3 Flerbostadshus med hög nerladdning 

Med den större investeringen för hög nerladdning ökar återbetalningstiderna och beräknas 

utan ränta till 39 år för låg användning, 28,8 år för medelanvändning och 23,6 år för hög 

användning. När 2 % ränta tas med i beräkningen blir återbetalningstiderna ca 76,4 år, 43,4 år 

och 32,2 år för låg, medel respektive hög tappvarmvattenanvändning. Om ett företags 

låneränta ligger på 6,45 % återbetalar sig aldrig anläggningen vid någon av 

användningsnivåerna. 

Tabell 45. Visar återbetalningstiden för flerbostadshusets solfångarsystem vid hög nerladdning. 

 Låg användning Medelanvändning Hög användning 

Pay-off 39 år 28,8 år 23,6 år 

Med 2 % ränta 76,4 år 43,4 år 32,2 år 

Med 6,45 % ränta - - - 

 

En nackdel med pay-off är att den inte tar hänsyn till ränta. När räntan tas med i 

beräkningarna ser återbetalningstiderna än mer dystra ut. Även om återbetalningstiderna är 

långa behöver nödvändigtvis inte alla investeringar ses som olönsamma. Vid hög och 

medelanvändning för flerbostadshuset är återbetalningstiderna ca 22 år och 24 år vilket 

lämnar ungefär lika många år därefter med vinst. Att installera solfångare är något som kan 

ses som miljövänligt och kan på så vis indirekt bidra till en vinst för företaget. 
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8. Känslighetsanalys 
Känslighetsanalysen visar vad för utfall ändringar hos en eller flera parametrar resulterar i för 

slutresultatet. De variabler som möjligen påverkar denna studies resultat är 

temperaturförändringar i solfångarna, den omgivande lufttemperaturen, solfångararean, 

antalet ackumulatortankar, COP-faktorn, räntesatsen och elpriset. För att i denna analys 

undvika multipla resultat av samma sort görs analysen på flerbostadshuset som får ses som ett 

slags medelvärde för övriga byggnader. Analysen görs på medeltappvarmvattenanvändningen 

för att ge ett riktvärde för andra användningsnivåer. 

8.1 Temperatur 

Temperaturen i solfångarna har en hyggligt stor inverkan på dess verkningsgrad där en 

höjning med 10 °C medförde en verkningsgradsminskning med 4,8 % - 6,6 % beroende på 

årstid. Verkningsgradsändringen påverkar även produktionen negativt där den årliga 

produktionen minskar med cirka 4600 kWh, vilket medför en ökning på 1,3 år. 

8.2 Solfångararea 

Ökas solfångarnas area till det dubbla sker även en fördubbling av produktionen samt en 

investeringsökning med närmare 200 000 kr. Återbetalningstiden påverkas inte nämnvärt då 

den ökar med 1,1 år. 

8.3 Solinstrålning 

Mängden solinstrålning har en stor påverkan på hela solfångarsystemet. Vädret är inget som 

går att kontrollera. Så om det ett år skulle bli väldigt lite soltimmar har det en negativ 

påverkan på produktionen och mängden överskott. Vid beräknarna har solstrålningen varit 

konstanta medelvärden under alla åren som solfångarna producerar värme, men i verkligheten 

varierar den från år till år. Däremot kommer solinstrålningen vara relativt konstant under en 

längre tidsperiod. 

8.3 Ackumulatortankar 

Ackumulatortankarna är en viktig del i kombisystemet för solfångare och bergvärme. De är 

även en av de dyraste delarna i systemet. Om det redan hade funnits ackumulatortankar i de 

olika byggnaderna och de ekonomiska kalkylerna endast hade baserats på investeringen av 

solfångare så hade både investeringskostnaden, livscykelkostnaden och återbetalningstiderna 

sett annorlunda ut. Om ackumulatortankar redan hade funnits i radhuset hade investeringen 

mer än halverats. Detta leder även till att återbetalningstiden blir mycket kortare. 

8.4 COP-faktor 

Vid en ökning av COP-faktorn från tre till fyra minskar den årliga energibesparingen som 

solfångarna ger med 25 %. 

8.5 Ränta 

Den uppbyggda kalkylen visar att investeringen är väldigt räntekänslig.  1 % ökning ökar med 

nästan 10 år. 
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8.6 Elpris 

Kalkylens elpris har antagits vara 1,3 kr/kWh eftersom framtidens elpris är svårt att spekulera 

fram. En ökning med ett öre per kWh medför att återbetalningstiden minskar med 1,7 år. 

9. Diskussion 

Att kombinera en bergvärmeanläggning med solfångare visade sig i detta arbete inte vara den 

bästa lösningen för att sänka energikostnaderna. Återladdning av borrhålet med 

överskottsvärmen visade sig inte heller ge någon positivt ekonomisk effekt. Detta på grund av 

en höginvestering i samband med en låg besparing.  

Besparingen som görs beror stort på hur hög tappvarmvattenanvändningen är, där den högre 

tappvarmvattenanvändningen leder till en större besparing. Dock är det viktigt att tänka på att 

vid hög vattenanvändning stiger både kostnaden för mängden vatten som används och 

uppvärmning av detta vatten.  

En hög investeringskostnad behöver inte resultera i att solfångare i kombination med 

bergvärme är en dålig investering. En mindre solfångaranläggning som direkt laddar borrhålet 

kan mycket väl visa sig vara lönsam eftersom den kan hjälpa den naturliga återladdningen och 

göra att temperaturen i marken hålls på en jämnare nivå. 

Tidigare i arbetet nämndes att om det finns många borrhål i ett område eller om det finns 

många borrhål tätt placerade, kan dessa göra stor påverkan på varandras energiuttag och på 

temperaturen i marken. Vid ett tillfälle som detta kan det tänkas att en återladdning av 

överskottsvärme kan hjälpa den naturliga återladdningen under sommaren och då förhindra en 

värmeurlakning av marken. 

Vid beräkningarna av temperaturökningen i marken då överskottet laddas ner visar det sig att 

igen nämnvärd ökning i COP-faktorn sker. Temperaturen i marken ökar inte så mycket som 

hade behövts för att en större besparing hade kunnat ske. I flerbostadshuset med 

överdimensionerad solfångararea ökar COP-faktorn med 6 % till 12 % beroende på vilket 

varmvattenbehov byggnaden har. Besparingen blir då mellan 5600 kr och 10 000 kr per år 

vilket är en bra besparing. När allt kommer omkring leder inte den ökade COP-faktorn till 

någon större vinst eftersom investeringskostnaderna är för höga och återbetalningstiderna blir 

för långa. 

Ett effektivare sätt att öka COP-faktorn är att minska den utgåendetemperaturen ur 

bergvärmepumpen. Ett vattenburet radiatorsystem kräver en hög arbetstemperatur som kostar 

mycket att producera. Den höga temperaturen leder till en låg COP-faktor. Detta kan lösas 

genom att investera i golvvärmeslingor för uppvärmning. En golvvärmeslinga har en betydligt 

lägre arbetstemperatur vilket då resulterar i en höjning av COP-faktorn. 

Varmvattenbehovet har stor påverkan på solfångarnas lönsamhet. Som precis diskuterats är 

inte en ökning av marktemperaturen något vidare lönsamt därför borde det vara effektivare 

om solfångarna får täcka så mycket som möjligt av varmvattenbehovet utan någon 

nerladdning. 



69 
 

Kombinationen av solfångare och bergvärme kan leda till att bergvärmepumpens livslängd 

ökar genom att solfångarna helt eller delvis står för tappvarmvattenproduktionen under delar 

av året. Då solfångarna täcker hela tappvarmvattenbehovet under sommaren kan 

bergvärmepumpen stängas av och på så vis minskar pumpens drifttimmar och slitaget på 

pumpen minskar. Under vintern får pumpen fortfarande arbeta för fullt vilket också är bra för 

systemet då det kan rensa rören, ventilerna och pumparna. 

En av delarna i arbetet har varit att ladda och eventuellt lagra en möjlig överskottsvärme i 

marken. Det finns idag flera olika sätt att lagra just värmeenergi där några av dem är 

bergrumslager, groplager, lerlager och borrhålslager. För att en eventuell lagring ska fungera 

bra behövs ett material med hög värmeledningsförmåga som gnejs eller granit. Vattenflödet i 

marken har väldigt stor påverkan på hur värmen sprids. Om där är ett stort flöde av vatten, till 

exempel nära en kust, är det stor risk att den lagrade värmen bara förs bort med vattnet istället 

för att stanna kvar runt borrhålet.  

Under arbetets gång har vi fått prata med några olika ingenjörer som arbetar med just 

solfångare och bergvärme. Vid diskussion med dessa företag gav de oss några tankar och 

idéer som de har arbetat med just för att få detta kombisystem att fungera bättre. 

En tanke var att kollektorn kopplades direkt till en eller ett par solfångare. Tanken är att 

köldbäraren som max bara är ett par grader ska gå in i solfångarna och där snabbt få en högre 

temperatur för att sedan tas vidare in i själva bergvärmepumpen. I längden går denna 

kombination ut på att öka COP-faktorn och ta vara på solens gratisenergi utan att behöva 

investera i ackumulatortankar eller stora solfångarareor.  

Just detta system har provats av Nyedal solenergi och det har fungerat bra. Under 

diskussionen kom det fram att om detta system över huvud taget ska fungera måste 

specialbyggda värmepumpar användas.  

Vanliga bergvärmepumpar arbetar endast med en lågtempererad kölbärare men eftersom 

köldbäraren kommer få en mycket högre temperatur efter solfångarna behöver 

komponenterna i pumpen klara av denna nya arbetstemperatur. Under vintern kommer inte 

kölbäraren värmas lika mycket av solfångaren så pumpen måste klara av en stor 

temperaturvariation. 

Ett annat sätt att kunna höja temperaturen i berget är att kyla tilluften i ett ventilationssystem 

med köldbäraren. Den neråtgående köldbäraren får då en högre temperatur som kommer 

avges i berget. På sikt leder detta till en höjning av marktemperaturen som nyttjas av 

bergvärmen under hösten och vintern. Detta är en metod NIBE i Markaryd använder och som 

visar sig vara väldigt effektiv. Systemet går ut på att under vintern kunna ta upp värme och 

distribuera det i byggnaderna med hjälp av bergvärme och ett frånlufts- och tilluftsystem med 

värmeväxlare (FTX). Under sommaren när det blir ett behov av kyla i byggnaderna tas 

värmen från rummen och kan då laddas ner i marken med bergvärmepumpen. Detta system 

visade sig vara väldigt effektivt både praktiskt och ekonomiskt.  

Vi tror att detta system kan bli mycket vanligt vid nybyggnationer då husen kommer byggas 

bättre isolerade och med större behov av ventilation. Bergvärme är dessutom ett väldigt 

flexibelt system då det kan ge både värme under vintern och komfortkyla under sommaren. 
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Ett eventuellt sätt att använda solenergi tillsammans med bergvärme är att använda solceller 

istället för solfångare. Solcellerna matar pumparna och kompressorerna med gratis el. Då en 

bergvärmepump med en COP-faktor tre gör om en kWh el till tre kWh värme nyttjas solelen 

maximalt. Detta gör att mindre el behöver köpas in och anläggningen betalar av sig snabbare. 

10. Slutsats 
Möjligheten för nerladdning och lagring av solenergi finns och den fungerar, men just vid en 

laddning och lagring av överskottsvärmen från solfångare är systemet inte effektivt. Idag finns 

färdiga anläggningar som lagrar solenergi för senare bruk men dessa är mycket stora och har 

väldigt stora areal av solfångare för att lagra värmen. 

När det kommer till bergrundens lagringsförmåga är det viktigt att berget har hög 

värmeledningsförmåga samt lågt grundvattenflöde för att värmen ska stanna nära borrhålet. 

Vi tror däremot att tillverkade värmelager som bergrum eller bassänglager hade fungerat 

bättre då dess konstruktion och sammansättning är mer kontrollerad. 

En investering av solfångare för att öka temperaturen i marken är olönsam både för en villa 

och för ett flerbostadshus. Systemet är alldeles för dyrt för att få en effektiv återbetalning och 

besparingen som görs av den eventuella temperaturökning som kan fås är för låg för att ge 

några bra resultat. Har huset en hög tappvarmvattenanvändning kan en investering i 

solfångare vara mer lönsam då inget överskott går till spillo. På grund av solfångarna behöver 

inte bergvärmepumpen jobba lika mycket för att täcka varmvattenbehovet i byggnaden. Detta 

leder till en längre livslängd och en bättre naturlig återladdning av borrhålet. Utöver detta ger 

kombisystemet ingen större vinst. 

Ackumulatortanken utgör en stor del av grundinvesteringen. Om denna del hade kunnat 

avvaras hade en betydligt bättre avbetalningstid fåtts. Därför tror vi mer på system som direkt 

värmer den ingående köldbäraren till värmepumpen. Det återstår dock att se priset på en 

bergvärmepump som klarar av en så stor temperaturvariation. Mer tester och forskning 

behövs på detta område. 

Det finns många outforskade områden för kombisystem med bergvärme som kanske kan 

fungera bättre. Vi tror att ett system som är kopplat till ventilationen kan vara mer effektivt 

just för att det är billigare att investera och driva samt att det kan använda bergvärmepumpen 

för att täcka värmebehov under vintern och kylbehovet under sommaren. 

Finns det ett värmeöverskott som behöver ledas bort kan bergvärmen användas för detta. I 

exemplet med COOP gör de en stor energibesparing, då de använder bergvärmepumpar och 

vattenflödet i marken för att leda bort sin överskottsvärme istället för att fläkta bort den med 

köldmediekylare på taket.  



71 
 

Litteraturförteckning 

Alvarez, H., & Olov Elovsson, S. (2011). Energiteknik Formler och tabeller. Malmö: Holmbergs i 

Malmö. 

Andrén, L. (2011). Solenergi praktiska tillämpningar i bebyggelse. Svensk byggtjänst. 

Avén, S., Stål, T., & Wedel, P. O. (1984). Handboken Bygg Geoteknik. Liberförlag: Stockholm. 

Bergarterna och bergartscykeln. (den 17 Februari 2015). Hämtat från Naturhistoriska riksmuseet: 

http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/geologi/bergarterochmalmer/bergarternaochbergar

tscykeln.1606.html den 8 April 2015 

Bergström, L., Johansson, E., Nilsson, R., Alphonce, R., & Gunnvald, P. (2005). HEUREKA! Fysik för 

gymnasieskolan Kurs B. Stockholm: Natur och Kultur. 

Björk, E., Acuña, J., Granryd, E., Mogensen, P., Nowacki, J.-E., Palm, B., o.a. (2013). Bergvärme på 

djupet. Stockholm: US_AB. 

Cengel, Y. A., & Boles, M. A. (2006). Thermodynamics An Engeenering Approach 5th edition. Boston: 

McGraw-Hill College. 

Dessus, B., & Pharabod, F. (2000). Solenergi. Italien: Alhambra. 

Energimyndigheten. (den 29 1 2014). Bergvärme. Hämtat från Energimyndigheten: 

http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Din-uppvarmning/Varmepump/Bergvarme/ den 1 4 

2015 

Energimyndigheten. (den 28 Mars 2011). Kallt och varmt vatten. Hämtat från Energimyndigheten: 

https://www.energimyndigheten.se/Hushall/Varmvatten-och-ventilation/Vatten-och-

varmvattenberedare/ den 27 April 2015 

Energimyndigheten. (den 25 4 2012). Värmepump. Hämtat från Energimyndigheten: 

http://www.energimyndigheten.se/hushall/din-uppvarmning/varmepump/ den 1 4 2015 

Grundvatten. (u.d.). Hämtat från Deponier: http://deponi.se/page5.php#100723_vattnets_hastighet 

den 1 4 2015 

Jernström, T. (den 12 02 2015). Solaris. (E. Sandberg, Intervjuare) 

Johansson, Å. (den 14 November 2011). Jordklotets byggnad. Hämtat från naturhistoriska 

riksmuseet: 

http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/geologi/jordklotetochjordskorpan/jordklotetsbyggn

ad.1068.html den 20 April 2015 

Kjellson, E. (2004). Solväme i bostäder med analys av kombinationen solfångare och bergvärmepump. 

Lund: LTH. 

Lesol. (u.d.). Produkter. Hämtat från Lesol: http://www.lesol.se/produkter/plana-solfangare-2/ den 1 

Maj 2015 



72 
 

Livscykelkostnad, LCC. (den 29 Mars 2011). Hämtat från Energimyndigheten: 

https://www.energimyndigheten.se/Foretag/Energieffektivisering-i-foretag/Finansiering-och-

inkop/Livscykelkostnad/ den 04 Maj 2015 

Loberg, B. (1999). Geologi: Material, processer och Sveriges berggrund. Stockholm: Prisma. 

Lundblad, P. Halmstad högskola, Halmstad. 

Markus. (den 30 04 2015). Konsult. (P. L. Erik Sandberg, Intervjuare) 

Nordell, b., & Söderlund, M. (1987). Solar energy and heat storage third edition.  

Nuclear fusion. (den 25 November 2014). Hämtat från Wikipedia Commons: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Nuclear_fusion den 18 Maj 2015 

Olofsdotter, B., & Muld, A. (1998). Solvärmesystem för småhus. Byggforskningsrådet. 

Olsson, O. (den 04 05 2015). Driftansvarig. (J. W. Erik Sandberg, Intervjuare) 

Sandberg, E. Halmstad högskola, Halmstad. 

Sandberg, H. (den 13 04 2015). Bostadsägare. (E. Sandberg, Intervjuare) 

SGU. (u.d.). Koldioxidlagring. Hämtat från Sveriges geologiska undersökning: 

http://www.sgu.se/samhallsplanering/energi/koldioxidlagring/ den 1 4 2015 

Sidén, G. (2013). Formler solenergi. Halmstad. 

Sidén, G. (2008). Förnybar energi. Studentlitteratur AB. 

SMHI. (2007). Solstrålning, Faktablad nr 31. Norrköping: Direkt Offset AB. 

Snygg, F. (den 6 Maj 2015). Säljare och Ingenjör på NIBE. (E. Sandberg, P. Lundblad, & J. Wollein, 

Intervjuare) 

Solenergi, N. (u.d.). Plana solfångare. Hämtat från Nyedal solenergi: 

http://www.nyedalsolenergi.se/solvarme/solfangare/plana-solfangare-1-520w/ den 1 Maj 2015 

solenergiteknik. (den 24 04 2015). Hämtat från http://solenergiteknik.se/dimensionering.html den 29 

April 2015 

Solvärme, kostnader. (u.d.). Hämtat från Svensk solenergi: http://www.svensksolenergi.se/fakta-om-

solenergi/fragor-och-svar/solvaerme-kostnader den 5 Maj 2015 

Sundberg, J. (1991). Termiska egenskaper i jord och berg. Linköping: Tryck-Center. 

Svensson, M. (den 30 April 2015). Fakta om Kombisystem. (E. Sandberg, P. Lundblad, & J. Wollein, 

Intervjuare) 

Svesol. (den 1 September 2014). Specialister på splenergi och flexibla värmesystem. Hämtat från 

Svesol värmesystem AB: http://www.svesol.se/images/stories/pdf/prislistor/Prislista_Svesol.pdf den 

1 Maj 2015 



73 
 

The Engineering Toolbox. (u.d.). Hämtat från Specific Heat of some common Substances: 

http://www.engineeringtoolbox.com/specific-heat-capacity-d_391.html den 29 April 2015 

Vad är geoenergi? (u.d.). Hämtat från Geotec: http://www.geotec.se/vad-ar-geoenergi/ den 29 April 

2015 

Warfvinge, C., & Dahlblom, M. (2014). Projektering av VVS-Installationer. Lund: Studentliteratur AB. 

Wollein, J. Halmstad högskola, Halmstad. 

Värmebaronen. (den 11 September 2014). Värmebaronen. Hämtat från Värmebaronen: 

http://www.varmebaronen.se/wp-

content/uploads/2014/09/K2_PLUS_solfangare_140911_weboptimized.pdf den 1 Maj 2015 

Åquist, C. (u.d.). värmekapacitet. Hämtat från Nationalencyklopedin: 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/v%C3%A4rmekapacitet den 29 April 2015 

 

  



74 
 

Bilagor 
Bilaga 1. Beräkning av Solfångares produktion  



75 
 

Bilaga 2. Solinstrålning i Sverige  



76 
 

Bilaga 3. Cop-faktor beräkning 

  



77 
 

Bilaga 4 . Lönsamhet av ökad COP-faktor. 

  



78 
 

Bilaga 5. Solfångares minskande verkningsgrad och den valda solinstrålningen  

  



79 
 

Bilaga 6. Produktion och överskott för villan.



80 
 

Bilaga 7. Uppvärmningsbehovet för villan.  

  



81 
 

Bilaga 8. Investeringskostnad för villan.  

 



82 
 

Bilaga 9. Besparing gjord från villans solfångare.  



83 
 

Bilaga 10. Besparingsberäkning för ökad COP-faktor för villan.  

  



84 
 

Bilaga 11. Livscykelanalys för villan.  

  



85 
 

Bilaga 12. Återbetalningstid med och utan ränta för villan.  

 

 

  



86 
 

Bilaga 13. Produktion och överskott för flerbostadshuset.   



87 
 

Bilaga 14.uppvärmnigsbehovet för flerbostadshuset och flerbostadshuset med 

stor solfångararea.  



88 
 

Bilaga 15. Investeringskostnad för flerbostadshuset  

  



89 
 

Bilaga 16. Besparing gjord från flerbostadshusets solfångare  

 



90 
 

 

Bilaga 17. Besparingsberäkning för ökad COP-faktor på flerbostadshuset 

 



91 
 

 

Bilaga 18. Livscykelanalys för flerbostadshuset  

  



92 
 

Bilaga 19. Återbetalningstid med och utan ränta för flerbostadshuset  

  



93 
 

Bilaga 20. Produktion och överskott för flerbostadshuset med stor 

solfångararea. 



94 
 

Bilaga 21. Investeringskostnad för flerbostadshuset med stor solfångararea.  

 



95 
 

Bilaga 22. Besparing gjord från flerbostadshuset med stor solfångararea  

  



96 
 

Bilaga 23. Besparingsberäkning för ökad COP-faktor på flerbostadshuset med 

stor solfångararea.  

  



97 
 

Bilaga 24. Livscykelanalys för flerbostadshuset med stor solfångararea.  

  



98 
 

Bilaga 25. Återbetalningstid med och utan ränta för flerbostadshuset med stor 

solfångararea. 

 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Erik Sandberg

Jonathan Wollein

Philip Lundblad


