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Abstract

Simuleringsprogram som verktyg vid projektering av solvärme

Simulation software as a tool in the design of solar
thermal

Pär Ridderstolpe

The government regulations for energy use in buildings will be tightened in the future.
At the same time the interest in environmental classifications and certifications of
buildings is increasing. This has meant a new situation for solar energy.
The designs of solar heating systems are often based on experience and/or rules of
thumb, rather than calculations and simulations. This thesis examines whether
simulation tools, in this case Polysun, are useful in this work. This is done by designing
a solar heating system for an energy efficient preschool. In the process, important
parameters are identified and their impact has been investigated. The model is finally
validated against a real system.
The results show that a system designed with Polysun save SEK 400 000 while a
system designed by the rules of thumb only saves SEK 300 000, over 33 years. As
expected, the collector area and the collector efficiency have a major impact on solar
heat exchange. It also turns out that the climate data and the loads, especially hot
water loads, have a significant impact on the outcome. When the same system is
simulated with two different climate files, the solar contribution differs 9 %. This,
despite the fact that both are used frequently to represent a normal year in
Stockholm.
A comparison of flat-plate collectors and vacuum tubes show that the flat-plate
collectors are advantageous in a system with smaller collector area, because of the
lower price. In a system with bigger collector area, vacuum tubes may be preferable
due to higher yield during spring and autumn. 
A validation of the model is done against measured data from a real system (measured
by SP Technical Research Institute of Sweden, 2001). A comparison of the solar
output from the simulations and the measurements show a low correlation.
Differences are assumed to be due to the fact that climate data for normal years
Stockholm 1986 is used. This means that no conclusions about the model can be
drawn from this.
Within the same project, simulations where carried out, also by SP. The models used
were validated against the measured values and showed good correlation. The
simulations which where then made, by SP, were performed with climate data for
Stockholm in 1986. These results correlate well with the simulated values from
Polysun. This implies that the model in Polysun can describe reality well.
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SAMMANFATTNING 

År  2008  uppgick  Sveriges  totala  energianvändning  till  397 TWh.  Av  detta  användes  ungefär  20  %  till 
uppvärmning av byggnader. Den energianvändningen kan  jämföras med de 360 000 TWh solenergi som 
Sveriges yta mottar årligen. Skulle en bråkdel av denna energi utnyttjas så skulle en stor del av Sveriges 
energibehov kunna täckas. 

Kraven  för  energianvändning  i  byggnader  kommer  att  skärpas  samtidigt  som  intresset  för 
miljöklassningar och certifieringar av byggnader ökar. Detta har inneburit att intresset för solfångare har 
ökat, och med stor sannolikhet kommer att öka ytterligare under de kommande åren. 

Dimensioneringen av solfångare bygger ofta på erfarenheter och  tumregler, snarare än beräkningar och 
simuleringar. I detta examensarbete undersöks om simuleringsverktyg,  i detta fall programmet Polysun, 
är nyttiga hjälpmedel vid projektering av solfångaranläggningar. Detta har gjorts genom att dimensionera 
en  solfångaranläggning  till  en  energisnål  förskola  som  ska  byggas  i  Uppsala.  Under  arbetet  har  viktiga 
parametrar  identifierats  och  deras  inverkan  har  undersökts.  Modellen  har  slutligen  validerats  mot  ett 
verkligt system.  

Resultatet  visar  att  om  anläggningen  dimensioneras  enligt  branschens  tumregler,  utan 
simuleringsverktyg, så kommer besparingen att bli ca 300 000 kr. Om anläggningen istället dimensioneras 
med hjälp av simuleringsprogrammet Polysun visar det sig att en större anläggning är lönsammare. Om en 
tre  gånger  så  stor  solfångararea  installeras och  ytterligare optimeringar  genomförs  så  blir  besparingen 
nästan 400 000 kr. En anledning till att en större anläggning blir mer lönsam är den förhållandevis långa 
kalkylperioden som beställaren accepterar, 33 år.  

Som  väntat  visar  det  sig  att  solfångararean  och  solfångarens  verkningsgrad  har  stor  inverkan  på 
solvärmeutbytet.  Det  visar  sig  också  att  de  klimatdata  och  laster,  speciellt  tappvarmvattenlaster,  som 
används vid simuleringarna har stor påverkan på resultatet. När samma system simuleras med två olika 
klimatfiler  så  skiljer  sig  solvärmetillskottet  med  9  %.  Detta  trots  att  de  båda  klimatfilerna  brukar 
användas för att representera ett normalt år i Stockholm.  

En  jämförelse  mellan  plana  solfångare  och  vakuumrör  visar  att  om  samma  kapacitet  installerades 
(kWh/år vid 50⁰C) så blir utbytet ungefär  lika stort när anläggningen är  lågt dimensionerad (en mindre 
solfångaryta). I dessa fall är plana solfångare att föredra då de är billigare, räknat på installerad kWh/år. 
Om anläggningen däremot är dimensionerad med en större solfångararea så ger vakuumrören ett högre 
utbyte trots att den installerade kapaciteten är lika stor. I dessa fall kan vakuumrör vara att föredra trots 
det högre priset. 

En validering av modellen genomfördes genom att  simulerade värden  jämfördes med uppmätta värden 
från ett verkligt system. Mätningarna genomfördes av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, i Borås år 
2001.  En  jämförelse  av  solvärmeutbytet  från  simuleringarna  och  de  uppmätta  värdena  visar  en  låg 
korrelation. Skillnaderna antas till största del bero på det faktum att klimatdata för normalåret Stockholm 
1986 används. Detta eftersom data  för den aktuella platsen det  aktuella året ej  funnits  tillgängligt.  Inga 
slutsatser om modellens giltighet kan därför dras av detta. 
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Inom  samma projekt  gjorde  SP  även  en  rad  simuleringar  av  samma  system. Modellerna  som användes 
validerades  mot  de  uppmätta  värdena  och  visade  god  överrensstämmelse.  Simuleringarna  som  sedan 
gjordes, av SP, genomfördes med klimatdata för Stockholm 1986. De, av SP, simulerade värdena korrelerar 
väl  med  de  simulerade  värdena  från  Polysun.  Detta  implicerar  att  modellen  i  Polysun  kan  beskriva 
verkligheten väl.  
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FÖRORD  
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

År  2008  uppgick  Sveriges  totala  slutliga  energianvändning  till  397 TWh  (omvandlingsförluster  för  bl.a. 
kärnkraft,  och  bunkerolja  för  utrikes  sjötransport,  borträknat).  Av  detta  används  över  en  tredjedel, 
141 TWh, inom sektorn bostäder och service, varav nästan 60 % till uppvärmning. Det kan jämföras med 
de 360 000 TWh solenergi som Sveriges yta mottar årligen. Skulle en bråkdel av denna energi utnyttjas så 
skulle  en  stor  del  av  Sveriges  energibehov  kunna  täckas.  (Energimyndigheten  2009a;  Kungliga 
Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) 2003) 

Sveriges solvärmeanläggningar levererar ca 65 GWh årligen. Det motsvarar alltså inte ens en promille av 
värmebehovet  i  sektorn bostäder och  service. Under  sommarhalvåret  kan en  solvärmeanläggning  täcka 
nästan  hela  värmeenergibehovet  i  ett  normalhushåll.  Det  motsvarar  ungefär  20‐30 %  av  den  totala 
värmeanvändningen under  året. Det  finns  alltså  en  stor potential  att  utöka  andelen  solenergi  i  Sverige. 
(Energimyndigheten 2009b; IVA 2003) 

I  maj  2010  beslutade  EU‐parlamentet  att  kraven  för  byggnaders  energieffektivitet  ska  skärpas.  Från 
årsskiftet 2020‐2021 ska alla nya byggnader vara nära‐nollenergibyggnader. Två år tidigare ska alla nya 
offentliga byggnader vara det och redan 2015 ska en viss andel av alla nybyggen uppfylla de nya kraven. 
Dessutom  ställs  det  krav  på  energieffektiviseringar  i  samband  med  större  ombyggnader.  Hur  nära‐
nollenergibyggnader  definieras  är  upp  till  varje medlemsstat.  (Europaparlamentets  och  rådets  direktiv 
2010/31/EU) 

Statens  energimyndighet  har,  i  samarbete med  Boverket,  tagit  fram  en  nationell  strategi  för  att  främja 
byggandet av lågenergibyggnader, i enighet med direktivet ovan. Där föreslås att den svenska definitionen 
av nära‐nollenergibyggnader i princip ska motsvara en halverad  tillåten energiförbrukning,  jämfört med 
dagens krav i Boverkets Byggregler, BBR. För byggnader i södra Sverige, Zon III, innebär det en maximal 
energiförbrukning på 55 kWh/år⋅m2 istället för det gamla kravet på 110 kWh/år⋅m2. (Energimyndigheten 
ER2010:39) 

Samtidigt som kraven skärps så ökar intresset för miljöklassningar och certifieringar av byggnader. Dessa 
ställer ofta krav på såväl energiförbrukning som att en viss andel av energin ska vara producerad lokalt. 
För  förnyelsebar  och  lokalt  producerad  energi,  som  solvärme,  innebär  detta  en  ny  situation.  Tidigare 
valdes  dessa  alternativ  oftast  bort  eftersom  ekonomin  styrde  och  miljökonsekvenser  ej  togs  med  i 
beräkningen. Därmed hade de  svårt  att  konkurrera med  till  exempel  värmepumpar  och  fjärrvärme. Nu 
kan  till  exempel  en  solfångaranläggning  ge  extra  poäng  i  en  LEED‐klassning,  eller  ställas mot  att  byta 
fönster eller  installera värmeåtervinning  i ventilationssystemet  för att uppnå ett energikrav.  Jag  tror att 
det  är  sannolikt  att  solfångarmarknaden  kommer  att  växa  i  samband  med  att  de  ökade  kraven 
implementeras, och fler byggnader miljöklassas. 

Allteftersom  datorer  och  programvara  blivit mer  kraftfulla  har  noggrannare  energiberäkningar  kunnat 
utföras  inför  nyproduktion  eller  renovering  av  byggnader.  Framförallt  är  det  energiförluster  som 
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beräknats och simulerats. Sedan har man dimensionerat ett värmesystem som kunnat täcka detta behov. 
När det gäller tillförseln av energi har modellerna ofta varit betydligt enklare eller helt och hållet saknats. 
Detta  innebär  inga  större  förenklingar  när  det  gäller  konventionella  energikällor  som  till  exempel 
fjärrvärme, direktverkande el  eller värmepanna. Om man  inte har underdimensionerat anläggningen  så 
går  erforderlig  effekt  att  plocka  ut.  Problemet  är  när  dessa  energikällor  ska  samverka  med  mindre 
förutsägbara källor, som till exempel solvärme.  

För  solfångarutbyte  används  ofta  schabloner  och  uppgifter  som  bygger  på  tidigare  erfarenheter  och 
gissningar,  snarare  än  matematiska  modeller  och  simuleringar.  Solvärme  har  den  missgynnsamma 
egenskapen att mest energi produceras under den tid på året då värmen behövs som minst. Utmaningen 
blir därför inte bara att beräkna hur mycket energi som en solvärmeanläggning kan producera, utan hur 
mycket av energin som kan bidra till byggnadens behov. 

I detta examensarbete undersöks om simuleringsverktyg,  i detta  fall programmet Polysun 5.4, är nyttiga 
hjälpmedel  vid  projektering  av  solfångaranläggningar.  Detta  har  gjorts  genom  att  dimensionera  en 
solfångaranläggning  till  en  energisnål  förskola  som  ska  byggas  i  Uppsala.  Under  arbetet  har  viktiga 
parametrar  i  solvärmesystemet  identifierats  och deras  inverkan  har undersökts. Modellen har  slutligen 
validerats mot ett verkligt system. 

1.2 SYFTE 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka: 

• Huruvida  simuleringsverktyg  i  allmänhet,  och Polysun  i  synnerhet,  är  lämpliga  som hjälpmedel 
vid projektering av solvärme. 

• Vilka  faktorer  som  har  störst  påverkan  på  solfångarutbytet,  och  hur  karaktäristiken  ser  ut  för 
dessa. 

• Hur väl simulerade resultat stämmer överrens med empiriska data. 

1.3 METOD 

Rapporten  börjar  med  en  beskrivning  av  vanligt  förekommande  solvärmesystem  och  dess  ingående 
komponenter.  Denna  del  grundar  sig  främst  på  litteraturstudier  även  om  ett  studiebesök  också  har 
genomförts.  

För att ge en förståelse  för hur simuleringsprogram fungerar  innehåller rapporten ett  teoretiskt avsnitt. 
Detta  avsnitt  behandlar  främst  grundstrukturen  för  de  matematiska  modeller  som  beskriver 
ackumulatortanken och solfångaren. Denna del grundar sig dels på kontakt med programtillverkaren och 
dels på en litteraturstudie. 

Med  hjälp  av  simuleringar  i  programvaran  Polysun  5.4  dimensioneras  en  solfångaranläggning  till  en 
förskola  i  Almunge,  Uppsala.  Under  dimensioneringen  undersöks  olika  parametrar  och 
systemutformningar, och hur de påverkar solvärmeutbytet. Dimensioneringen av solvärmeanläggningen 
grundar  sig  på  uppgifter  om  byggnadens  utformning,  energiförbrukning  etc.  som  tagits  fram  tidigare 
under projekteringen av densamma.  

En  validering  av  modellen  görs  genom  att  simulera  en  verklig  anläggning  och  jämföra  resultatet  med 
uppmätta  värden.  I  detta  fall  görs  jämförelsen  med  ett  system  utprovat  av  Sveriges  Tekniska 
Forskningsinstitut, SP, som gjorde mätningar och simuleringar på två system av villastorlek under 2001. 
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1.4 AVGRÄNSNINGAR 

Dimensioneringen  av  anläggningen  till  Almunge  förskola  grundar  sig  på  uppgifter  om  förskolans 
förväntade  energiförbrukning.  Dessa  uppgifter  har  hämtats  från  beskrivningen  från  projekteringen  och 
har  inte  granskats  närmare  eller  ifrågasatts.  Solvärmesystemet  jämförs  bara  med  det  föreslagna 
uppvärmningsalternativet  (som  saknar  solfångare).  Andra  tänkbara  lösningar,  som  till  exempel 
värmepump, undersöks ej. 

Rapporten behandlar inte dimensionering av expansionskärl, pumpar rör etc. Dessa antas anpassas efter 
aktuellt system.  

Valet  av  solfångarsystem  görs  enbart  på  ekonomiska  grunder.  De  ekonomiska  förutsättningarna  som 
bränslepriser, kalkylperiod och prisutveckling har angetts av beställaren och miljöaspekter vägs ej in. De 
olika alternativens miljökonsekvenser utreds därför inte separat.  

Alla  tillverkare har olika  solfångare och systemkomponenter. Oftast  anslås ej priserna på hemsida eller 
dylikt,  utan  en  offert  måste  begäras.  Priserna  varierar  relativt  mycket  så  för  att  göra  rapporten 
överblickbar har en (1) leverantör valts ut och kalkylerna bygger på priser från denna. Grundprinciperna 
är dock desamma och resultaten kan lätt utvidgas till att studera alternativa leverantörer.  

Vid installation av solvärme kan bidrag sökas från länsstyrelsen. Då varaktighet för bidrag är förknippat 
med en viss osäkerhet så har bidraget inte tagits med i beräkningen. Bidraget är för närvarande 2,5 kr per 
installerad  kWh/år  (Boverket  2010),  vilket  är  i  storleksordningen  20‐25 %  av  kostnaden  för 
solfångarmodulerna. 
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2 KOMPONENTER OCH HUVUDPARAMETRAR I SOLVÄRMESYSTEMET 

Ett solvärmesystem kan vara uppbyggt på olika sätt. Det finns dock en grundstruktur som är gemensam 
för  nästan  alla  system.  Ett  värmelager,  som  oftast  består  av  en  ackumulatortank,  är  centralpunkten  i 
anläggningen. Olika laster (t.ex. tappvarmvatten, byggnadsuppvärmning) hämtar värme från värmelagret. 
Värmelagret förses med värme från solfångarna och en kompletterande källa som till exempel kan vara en 
värmepanna eller en elpatron. 

 

FIGUR  2.1.  VISAR  EN  PRINCIPSKISS  ÖVER HUR  ETT  VANLIGT  SOLVÄRMESYSTEM  KAN  VARA  UTFORMAT.  I  SVERIGE  ÄR 
SYSTEM LIKNANDE DENNA TYP VANLIGAST (WEISS 2003). 

2.1 SOLFÅNGAREN 

En solfångares uppgift är att absorbera solenergin så effektivt som möjligt och sedan överföra energin till 
en värmebärare, oftast glykolblandat vatten, med så  små  förluster  som möjligt. Det  finns olika  typer av 
solfångare  för  olika  applikationer.  De mest  förekommande  kan  i  stora  drag  delas  upp  i  poolsolfångare 
(oglasade, lågtempererade), glasade plana solfångare och vakuumrörsolfångare.  
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FIGUR  2.3.  EN  SELEKTIV ABSORBATOR HAR  LÅG REFLEKTANS  (HÖG ABSORBANS)  I OMRÅDET  0,33 µm VILKET ÄR DE 
VÅGLÄNGDER SOM DEN INFALLANDE SOLSTRÅLNINGEN HAR. ABSORBATORN HAR HÖG REFLEKTANS I OMRÅDET 3 µm OCH 
STÖRRE, FÖR ATT MINIMERA UTSTRÅLNINGEN AV VÄRME FRÅN SOLFÅNGAREN. (LUNDH 2009; WÄCKELGÅRD 2010) 

 

De  flesta selektiva ytskikt på marknaden absorberar 90‐95 % av  solenergin, men emitterar bara 5‐15 % 
värmestrålning. (DGS 2005) 

2.1.2 OGLASADE SOLFÅNGARE 
Oglasad solfångare är den enklaste typen av solfångare. Som namnet antyder så har den inget skyddande 
glas  och  inte  heller  isolering  bakåt  eller  åt  sidorna.  Solfångaren  består  då  enbart  av  absorbatorn  som 
oftast  är  gjord  i  plast  eller  gummi. Denna  typ  av  solfångare har  lägre  verkningsgrad  än  andra  typer  av 
solfångare  och  på  grund  av  den  dåliga  isoleringen  lämpar  den  sig  inte  för  att  jobba med  några  större 
temperaturdifferenser.  Det  vanligaste  användningsområdet  är  uppvärmning  av  bassänger  där 
temperaturdifferenserna inte är så. Ibland kallas därför denna typ för poolsolfångare eller lågtempererad 
solfångare. Fördelen är enkelheten och det låga priset. (DGS 2005) 

2.1.3 PLANA SOLFÅNGARE 
Den  plana  enkelglasade  solfångaren  är  den  vanligaste  typen  i  Sverige,  nedan  kallad  plan  solfångare. 
Konstruktionen är relativt enkel. Absorbatorn har oftast en selektiv ytbeläggning och är  isolerad baktill 
och från sidorna och skyddad med glas (eller något annat transparent material) från framsidan. Glaset ska 
ha hög transmittans och är ofta antireflexbehandlat. Dessutom ska glaset tåla den mekaniska påfrestning 
som kan komma från snölast, hagel, vind etc.  

Eftersom de termiska förlusterna minskar kan solfångaren jobba med högre temperaturskillnader än den 
oglasade solfångaren, vilket lämpar sig bättre vid till exempel varmvattenberedning. (DGS 2005) 
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2.2 SOLKRETSEN 

Solkretsen har till uppgift att föra värmen från solfångaren till värmelagret. Många leverantörer erbjuder 
lösningar där alla, eller de flesta, mekaniska komponenter  integreras i ett sammansatt drivpaket. Nedan 
beskrivs de enskilda komponenterna för sig. 

2.2.1 CIRKULATIONSPUMP 
Cirkulationspumpen  styrs  av  reglercentralen  och  har  som  enda  uppgift  att  cirkulera  värmebäraren  i 
systemet.  Pumpens  effekt  är  liten  i  förhållande  till  den  värmemängd  som  transporteras  i  systemet.  En 
cirkulationspump  för  en  vanlig  villa  har  en  effekt  på  i  storleksordningen  30‐100  W  och  det  går  åt  i 
storleksordningen 90 kWh driftel för att få upp till 4 000 kWh solenergi. (Andrén 2007a) 

2.2.2 EXPANSIONSKÄRL 
Eftersom  solkretsen  är  sluten  behövs  ett  expansionskärl  för  att  ta  upp  volymändringar.  Då 
arbetstemperaturen kan variera inom ganska stora intervall (ca ‐30 till +180⁰C) så kan volymökningen bli 
betydande. I anslutning till denna finns även en manometer och en säkerhetsventil. (Andrén 2007a) 

2.2.3 REGLERCENTRAL 
Oftast  har  reglercentralen  som  enda  uppgift  att  starta  pumpen  när  solfångaren  är  varm  nog  för  att 
leverera värme och stoppa när detta inte längre är fallet. Generellt finns minst tre temperaturgivare, en i 
solfångaren,  en  vid  inlagringspunkten  i  värmelagret  och  en  i  ackumulatorns  övre  del.  När 
temperaturdifferensen  mellan  solfångaren  och  inlagringspunkten  är  5⁰C  så  startas  pumpen  och  när 
differensen  är  mindre  än  2⁰C  stoppas  den.  Dessutom  stoppas  pumpen  om  temperaturen  i 
ackumulatortanken  riskerar  att  bli  för  hög,  över  95⁰C.  En  mer  avancerad  reglering  kan  till  exempel 
innebära att solvärmen styrs in vid olika nivåer i ackumulatortanken. (Andrén 2007a) 

2.2.4 VÄRMEBÄRARE 
Glykolblandat vatten är den vanligast förekommande värmebäraren i solvärmesystem. Glykolen fungerar 
som frostskydd genom att fryspunkten sänks. Dessutom ökar kokpunkten vilket minskar problemet med 
att  vatten  kokar  i  solfångaren.  Glykolinblandningen  medför  även  negativa  effekter  som  till  exempel 
minskad värmekapacitet, minskad värmeledningsförmåga och ökad viskositet. 

2.2.5 VÄRMEVÄXLARE 
Om solvärmeslingan är en sluten krets så måste värmen överföras till  tanken. Detta kan antingen göras 
med en extern värmeväxlare, t.ex. en plattvärmeväxlare eller en tubväxlare. Ett alternativ är att placera en 
slinga i tanken, en så kallad rörbatteriväxlare. (Andrén 2007a) 

 

 

FIGUR  2.7.  SOLVÄRMEN  KAN  ÖVERFÖRAS  FRÅN  VÄRMEBÄRAREN  TILL  ACKUMULATORTANKEN  VIA  EN 
RÖRBATTERIVÄXLARE SOM PLACERAS I TANKEN.  (MAIPENRAI 2010) 
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2.3 VÄRMELAGRET 

I  ett  solvärmessystem  är  det  nästan  alltid  nödvändigt  att  ha  ett  värmelager,  en  ackumulatortank. 
Värmelagret kan sedan även förses med energi från andra källor som ved‐ eller pelletspanna, elpatroner 
eller annan värmekälla. Värmen används sedan för att bereda varmvatten eller värme. Till ett system med 
ackumulatortank kan vitt skilda värmekällor kopplas vilket gör det flexibelt. Detta innebär en trygghet när 
prisutvecklingen för olika energislag är osäker. (Andrén 2007a)  

Eftersom  solvärmeutbytet  till  stor  del  beror  på  temperaturskillnaden  mellan  solfångaren  och 
omgivningen så vill man låta solfångaren arbeta vid låga temperaturer. Därför är det lämpligt att använda 
solvärme  för  att  förvärma  vattnet  i  de  fall  solvärmen  inte  kan  täcka  hela  värmebehovet.  För  att  kunna 
åstadkomma detta  låter man  solvärmen  värma  vatten  i  tankens  nedre,  kalla,  del  och  de  övriga  externa 
värmekällorna den övre delen.  

En  förutsättning  för  att  kunna  simulera  solvärme  är  att man har  en  bra modell  av  ackumulatortanken. 
Följande exempel, hämtat från Domestic Heating with Solar Thermal (Lundh 2009), belyser vikten av att ha 
en  korrekt  modell  av  värmelagret  eller,  för  all  del,  vikten  av  att  eftersträva  maximal  skiktning  i 
varmvattentanken. 

I version 4.0 av VIP+ användes en tankmodell utan skiktning. Dessutom kunde energin bara tillgodogöras 
om  temperaturen  i  tanken  översteg  ett  givet  värde.  Därmed  underskattades  möjligheten  att  använda 
solfångaren  till  förvärmning  samtidigt  som  solfångarens  temperatur  överskattades.  Följden  blev  att 
energitillskottet under vintermånaderna försummades samt att förlusterna överskattades markant under 
resten av året, se Figur 2.8a. (Lundh 2009)  

 

 

FIGUR  2.8.  FRÅN  VERSION  4.0  TILL  5.0  ÄNDRADE  VIP+  SÄTTET  ATT  MODELLERA  VÄRMELAGRET.  DET  BERÄKNADE 
SOLVÄRMEUTBYTET  BLEV  DÄRMED  BETYDLIGT  HÖGRE  OCH  MER  LIKT  ANDRA  PROGRAM  OCH  UPPMÄTTA  VÄRDEN. 
(LUNDH 2009) 

 

I version 5.0  förbättrades  tankmodellen vilket  resulterade  i en betydligt bättre överrensstämmelse med 
uppmätta  värden,  se  Figur 2.8.  Ingen  övrig  förändring  hade  gjorts  i  solfångarmodellerna,  varför  hela 
förändringen antas bero på tankmodellen. (Lundh 2009) 
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2.4 OLIKA TYPER AV SOLVÄRMESYSTEM 

Det  finns en mängd olika varianter på hur ett  solvärmesystem kan vara uppbyggt.  I norra Europa är så 
kallade kombisystem vanliga, det vill säga både värme‐ och varmvattensystem är kopplade till solvärmen. 
I södra Europa används solvärmen ofta enbart till att bereda varmvatten. Dessutom finns det variationer 
mellan  länder  som  inte  kan  kopplas  direkt  till  det  rådande  klimatet,  utan  snarare  beror  på  tradition.  I 
Finland är det till exempel vanligt att systemen har något mindre solfångarareor och tankar än i Sverige. 
(Weiss 2003) 

Gemensamt för de flesta system är att man har en ackumulatortank som fungerar som centralpunkt och 
möjliggör inkoppling av olika värmekällor och laster. Solvärmen får högst utbyte när den arbetar mot låga 
temperaturer och brukar därför oftast kopplas in i enbart den nedre delen av tanken, eller genom extern 
styrning, kopplas in på den för tillfället lämpligaste höjden. 

2.4.1 KOMBISYSTEM 
Som  nämnts  ovan  är  kombisystem  det  vanligast  förekommande  i  Sverige,  se  Figur  2.1.  Systemet  har 
många  likheter  med  traditionella  värmesystem  i  villor  och  mindre  fastigheter,  vilket  gör  det  lätt  att 
integrera solvärme även i befintliga system. Många av dessa system har en panna som arbetar ineffektivt 
under  sommarhalvåret.  Om  en  installation  av  solfångare  då  kan  göra  att  pannan  kan  stängas  av  under 
sommarmånaderna  så  kan  besparingen  bli  mycket  stor,  både  genom  minskad  bränsleförbrukning  och 
minskat slitage på pannan. Ett annat motiv till att installera solvärme kan vara att, sommartid, minska den 
arbetsbelastning som vedeldning innebär.  

En mängd varianter på hur ett kombisystem kan utformas finns. Beroende på vilken värmekälla man har 
och hur byggnaden är utformad i övrigt, så kan anslutningshöjder, tankstorlekar värmeväxlingsteknik etc. 
varieras.  Om  solvärmen  kan  shuntas  in  på  olika  höjder,  så  kan  den  totala  systemverkningsgraden  öka. 
Dock  leder  detta  till  ökad  komplexitet  och  detta  får  vägas  mot  nyttan  i  varje  enskilt  fall.  Några  olika 
systemvarianter återfinns i Figur 2.9. 

2.4.2 TAPPVARMVATTENSYSTEM 
I Sverige är tappvarmvattensystem med solvärme främst förekommande i hus med direktverkande el. Då 
färskt, syresatt, vatten förvaras i varmvattenberedaren måste tanken vara korrosionsskyddad eller rostfri.  
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FIGUR 2.9. SOLVÄRME I TAPPVARMVATTENSYSTEM. A) SOLVÄRMEN ÖVERFÖRS I EN EXTERN VÄRMEVÄXLARE. DETTA ÄR 
TILL EXEMPEL ANVÄNDBART DÅ ETT BEFINTLIGT SYSTEM SKA KOMPLETTERAS MED SOLVÄRME. B) DÅ SOLVÄRME SKA 
SAMVERKA MED EN VÄRMEPANNA  SÅ ANSLUTS  SOLSLINGAN TILL DEN NEDRE DELEN AV TANKEN OCH VÄRMEPANNAN 
TILL DEN ÖVRE FÖR ATT HÖJA EFFEKTIVITETEN. C. ETT AV DE ENKLASTE TYPERNA AV SYSTEM, DÄR SOLVÄRMEN STÅR 
FÖR EN DEL AV ENERGIN I  EN ELEKTRISK VARMVATTENBEREDARE.  

Vilket  system  som  används  kan  bero  på  flera  saker.  Hur  värmesystemet  i  byggnaden  ser  ut  avgör  till 
exempel om ett kombisystem över huvud taget är möjligt att installera. Andra faktorer som kan spela in är 
till exempel vilket utrymme som finns tillgängligt och om solfångaren ska komplettera en redan befintlig 
anläggning.  

   

                                                                                                          A. 

 

 

 

 

  
 

                 B.                             C. 
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3 TEORI SOLVÄRME 

3.1 SOLINSTRÅLNING 

I  Sverige  är  den  maximala  solinstrålningseffekten  ca  1000 W/m2.  Solstrålningen  delas  upp  i  två 
komponenter, direkt, Gb, och diffus, Gd,  strålning. Direkt strålning är,  som det  låter,  strålning direkt  från 
solen. Diffus strålning är ljus från omgivning till exempel solstrålning som sprids av atmosfären och moln.  

  dbglobal GGG +=   (3.1) 

Den  diffusa  strålningen  gör  att  en  solfångare  kan  producera  lite  värme  även  en mulen  dag.  Den  totala 
årliga  globalinstrålningen  mot  en  horisontell  yta  i  Sverige  är  från  ca  800 kWh/m2  i  norr,  till  ca 
1 000 kWh/m2 i söder. (Andrén 2007a) 

3.2 SOLFÅNGARE 

En solfångare kan ses som en typ av värmeväxlare som överför energin från solen till en värmebärare. För 
att kunna göra beräkningar på hur mycket energi som kommer att överföras, ställs en matematisk modell 
upp.  

3.2.1 ENERGIBALANS 
Den användbara energin, Qu, från en areaenhet av en solfångare kan beskrivas av sambandet: 

  inertLLcollu QQQQQ −−−= 21   (3.2) 

(Lundh 2009) 

3.2.2 QCOLL – ABSORBERAD ENERGI 
Qcoll beskriver den absorberade energin enligt: 

  ( )( )ddbbcoll GKGKQ θθ θη += 0   (3.3) 

Där Gb och Gd är direkt respektive diffus instrålad energi på solfångaren. (Lundh 2009)  

Koefficienten η0 anges ofta i specifikationerna till solfångaren och är en produkt av två koefficienter som 
är (i princip) ickedynamiska: 

  ( )effF ταη ⋅= '0   (3.4) 

Faktorn  ( )effτα ,  effektiv  transmittans‐absorbansprodukt,  beskriver  solfångarens  optiska  prestanda  för 

vinkelrätt  infallande  strålning.  Hur  stor  del  av  det  infallande  ljuset  som  absorberas  beror  inte  bara  på 
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Eftersom strålningen delas upp i två komponenter, direkt och diffus, så måste samma sak göras med Kθ. 

För den direkta  strålningen är Kθb=Kθ.  I  specifikationer  för  solfångare anges ofta b0 eller något  specifikt 
värde, t.ex. Kθb(50⁰). Kθd är infallsvinkelmodefikatorn för diffus strålning. Då strålningen kommer från alla 
håll så blir Kθd en sammanvägning av Kθ för alla vinklar. Om himlen antas vara isotrop så kan Kθd beräknas 
genom  att  integrera  Kθ  över  en  kvartssfär.  För  andra  typer  av  solfångare,  som  vakuumrör  och 
koncentrerande solfångare, blir vinkelberoendet mer komplext. (Eriksson 2009) 

'F , solfångarverkningsgradsfaktorn beror på solfångarens geometri och materialfysikaliska egenskaper. 
Här  ingår  egenskaper  som  absorbatorns  värmeledningsförmåga,  tjocklek,  bredd,  U‐värden,  m.m.  För 

ytterligare  fördjupning  om   och   hänvisas  till  Solar engineering of thermal processes  (Duffie & 

Beckman 2006).  

3.2.3 QL1, QL2 ‐ ENERGIFÖRLUSTER 
Förlusterna beskrivs av QL1, och QL2.  

  ( )aL TTaQ −= 11   (3.9) 

  ( )222 aL TTaQ −=   (3.10) 

Q1 består till störst del av lednings‐ och konvektionsförluster, och Q2 av strålningsförluster (Lundh 2009).  

Koefficienterna  a1  och  a2 ska  vara  så  små  som möjligt  och  brukar  anges  på  solfångarnas  produktblad. 
Typiska värden för a1 är mellan 1 och 2 W m‐2K‐1 för vakuumrörsolfångare och mellan 3,5 och 4,5 W m‐2K‐1 
för plana solfångare. Koefficienten a2 är typiskt mellan 0,001 och 0,01 W m‐2K‐2 för vakuumrörsolfångare 
och mellan 0,005 och 0,05 W m‐2K‐2 för plana solfångare. 

3.2.4 QINERT – TERMISK TRÖGHET 
Qinert beskriver dynamiken till följd av solfångarens termiska tröghet. Qinert=0 innebär att solfångaren är i 
termisk  jämvikt, men detta gäller bara under kortare perioder. Genom att  ta hänsyn till den energi som 
lagras  upp  i  solfångarens  och  vätskans massa  kan  en mer  realistisk  beskrivning  av  solfångaren  göras.  
(Wäckelgård 2010) 

3.2.5 ALTERNATIVA MODELLER 
Det finns även mer avancerade modeller som tar hänsyn till temperaturberoende U‐värden och komplexa 
vinkelberoenden  hos  ( )effτα .  Vilken  typ  av  modell  som  ska  användas  beror  på  vilket  tillämpning  det 

gäller och vad man vill åstadkomma. Om beräkningarna görs inom begränsade temperaturområden, vilket 
är fallet i normala solvärmetillämpningar, så är den enklare modellen tillräcklig. (Duffie & Beckman 2006)  

3.1 ACKUMULATORTANK 

Som  nämnts  tidigare  är  skiktningen  i  tanken  mycket  viktig  för  att  få  ett  högt  utbyte  på 
solfångaranläggningen.  Det  finns  i  princip  två  modeller  för  att  beskriva  detta,  multinod  och  kolvflöde. 
(Duffie & Beckman 2006) 

3.1.1 MULTINOD 
Tanken delas in i N stycken noder (sektioner). För varje nod definieras en energibalans vilket resulterar i 
N  stycken  differentialekvationer.  Lösningen  ger  temperaturen  för  varje  sektion  som  funktion  av  tiden. 
Figur 3.2 visar ett exempel på en modell med tre noder. Vatten till last och solfångare kommer från nod 1 

( )effτα 'F
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På motsvarande sätt styrs returflödet från lasten enligt: 

 

⎪
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  (3.13) 

Den sista termen beskriver flödet mellan de olika noderna, och mm,i beräknas enligt: 

  01, =mm&   (3.14A) 

  ∑ ∑
−

= +=

−=
1

1 1
,

i

j

N

ij

L
jL

c
jcim FmFmm &&&   (3.14B) 

  01, =+Nmm&   (3.14C) 

En modell med en  enda nod kommer  att motsvara  en helt  omblandad  tank medan en model med  flera 
noder motsvarar en tank med högre grad av skiktning. Vid modellering av tankar för solvärme är tre till 
fem noder ofta tillräckligt. Mer än tio noder är oftast onödigt då 100 noder inte ger ett bättre resultat än 
tio noder. (Duffie & Beckman 2006) 
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3.1.2 KOLVFÖRING 
Inkommande  flöde  tillförs  tanken  vid  en  bestämd  position  eller  vid  rätt  temperatur.  Övriga  segments 
position skiftas i relation till detta, se Figur 3.3. 

 

 

FIGUR 3.3. FIGUREN VISAR EN KOLVFÖRINGSTANKMODELL DÄR STEG 1 OCH STEG 2 SKER SIMULTANT, MEN REDOVISAS 
SEPARAT.  RESULTATET  VISAS  LÄNST  NER.  VC  ÄR  VARMVATTEN  FRÅN  SOLFÅNGAREN  OCH  VL  ÄR  RETURVATTEN  FRÅN 
NÅGON TYP AV LAST. (DUFFIE & BECKMAN 2006)  

 

I Figur 3.3  illustreras ett exempel där  tanken, vid  tiden T1 är  skiktad  i  fyra  segment. Under det  följande 
tidssteget  levereras volymen Vc, med temperaturen Tc till toppen av tanken. Samtidigt har man ett flöde 
från en last som levererar volymen VL, med temperaturen TL, till botten av tanken. Tankens skiktning vid 
tiden T2 beskrivs då av fem segment enligt den nedre bilden i figuren.   Medeltemperaturen för flödet till 
lasten under samma period blir då: 

 
( )

L

cLcc
lastTill V

TVVTV
T 1

_
−+

=   (3.15) 

Temperaturen till solfångaren under perioden blir TTill_solfångare=TL. 

Om  flödet  till  tanken  sker vid en  fix punkt,  som ofta är  fallet  i  en  tank,  så kan det  innebära att det blir 
temperaturinversioner. Det kan då bli nödvändigt att kombinera  kolvföringsmodellen med noder under 
eller över inloppet för att undvika detta. (Duffie & Beckman 2006)   
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4 SIMULERINGSPROGRAM 

4.1 NYTTAN MED SIMULERINGSPROGRAM 

Datorsimuleringar  kan  i  många  avseenden  ge  samma  information  som  fysiska  experiment.  I  regel  är 
simuleringar  både  betydligt  billigare  och  snabbare  än  verkliga  mätningar.  Särskilt  användbart  blir 
simuleringar när jämförelser görs mellan två olika alternativ, till exempel om en parameter ändras eller en 
alternativ systemutformning provas. Eftersom laster och klimat är reproducerbara så bidrar inte dessa till 
osäkerheter  i  resultatet,  vilket  gör  att  förändringen  i  utfallet  helt  kan  antas  bero  på  den  ändrade 
parametern.  

Genom  simuleringar  kan  variabler  som  är  svåra  att mäta  studeras.  Exempelvis  kan  vissa  temperaturer 
vara svåra att mäta på grund av svårigheter att placera termometrar. Ett annat exempel är värmeförluster 
från enskilda komponenter, eller hela systemet. Dessa kan vara svåra att mäta i experiment, men lätta att 
simulera.  Simuleringar  kan  också  möjliggöra  studier  av  systemets  funktion  vid  extremt  väder  eller 
driftstörningar.  

4.2 POLYSUN SOM SIMULERINGSVERKTYG 

Polysun  är  en  schweizisk  programvara  med  en  mängd  fördefinierade  komponenter  och  system. 
Simuleringar  kan  antingen  göras  med  klimatdata  från  Meteonorm  eller  med  klimatdata  definierad  av 
användaren. Lasterna kan antingen beräknas av programmet och baseras på byggnadsutformning, antal 
boende och typ av verksamhet. Lasterna kan även definieras av användaren om de är kända. 

Solfångarberäkningarna  i  Polysun  bygger  på  energibalansekvationen,  Ekvation  3.2.  Programmet 
innehåller en stor mängd Solar Keymark‐certifierade solfångare. Däremot saknas de flesta solfångare som 
säljs på den svenska marknaden. Möjligheter finns att definiera egna solfångare men detta kräver mer av 
användaren. Eftersom olika symboler används inom branschen så krävs en viss teoretisk kunskap för att 
kunna  avgöra  vilka parametrar  som är  vilka och huruvida de har  stor  inverkan  eller  ej.  En  förvirrande 
omständighet är att vissa parametrar som kan anges inte ens används vid beräkningarna.  

 

 

FIGUR  4.1.  POLYSUN  INNEHÅLLER  MÅNGA  SOLFÅNGARE  SOM  FÖREKOMMER  PÅ  DEN  EUROPEISKA  MARKANDEN. 
MÖJLIGHETEN FINNS OCKSÅ ATT DEFINIERA EGNA, MEN DETTA KRÄVER MER AV ANVÄNDAREN SAMT ATT TILLGÅNG TILL 
EN RAD FAKTA OM SOLFÅNGARENS EGENSKAPER FINNS TILLHANDA. 
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Tankmodellen i Polysun är en kombination av kolvföring och mulitnod som är uppbyggd med tolv noder 
enligt Figur 4.2,  och värmetransport mellan  lagren. Volymen  i den cylindriska delen av  tanken är  jämnt 
fördelad mellan noderna. Vätskevolymen i de välvda delarna av tanken, i botten och toppen, tillfaller nod 
1 respektive nod 12.  

     

FIGUR  4.2.  POLYSUNS  TANKMODELL  INNEHÅLLER  TOLV  LAGER  OCH  ANVÄNDAREN  HAR MÖJLIGHET  ATT  SJÄLV  VÄLJA 
VILKA ANSLUTNINGAR SOM SKA FINNAS OCH PÅ VILKEN HÖJD DE SKA PLACERAS. 

 

En rad ackumulatortankar finns fördefinierade, men som i fallet med solfångare saknas de flesta modeller 
som säljs på den svenska marknaden. Även här finns möjlighet att definiera egna och användaren har då 
möjlighet att välja vilka anslutningar och  inre komponenter  som ska  finnas,  samt på vilken höjd de ska 
vara placerade. Även tankens fysikaliska egenskaper som mått, material, isolering etc. kan anges. 

Utöver solfångare kan en rad värmekällor väljas i form av olika värmepannor eller värmepumpar. För att 
koppla samman, och styra systemet finns modeller av rör, pumpar, ventiler och reglercentraler. 

Fördelar och nackdelar med programmet diskuteras vidare i avsnitt 9.   
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5 DIMENSIONERING AV ANLÄGGNING TILL ALMUNGE FÖRSKOLA 

Almunge  förskola  är  tänkt  att  byggas  så  att  den  får  en  låg  energiförbrukning  och  målet  är  att 
förbrukningen av köpt energi  ska vara under 60 kWh/m2∙år. En  solfångaranläggning  ses  som en möjlig 
lösning för att minska behovet av köpt energi.  

5.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 

De förutsättningar som gäller vid dimensionering av solfångaranläggningen till förskolan grundar sig dels 
på  hur  byggnaden  kommer  att  utformas  och  dess  geografiska  läge,  och  dels  på  de  ekonomiska 
förutsättningar som beställaren satt upp.  

5.1.1 BYGGNADSTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 
Simuleringar av byggnadens energiprestanda har gjorts tidigare under projekteringen, och visar ett totalt 
energibehov på 50 335 kWh/år (exklusive kulvertförluster), med en fördelning enligt Tabell 5.1. 

 

TABELL  5.1.  VISAR  FÖRSKOLANS  BERÄKNADE  ENERGIBEHOV,  EXKLUSIVE  KULVERTFÖRLUSTER.  EN 
SOLFÅNGARANLÄGGNING HAR FRÄMST POTENTIAL ATT TÄCKA DELAR AV TAPPVARMVATTENBEHOVET, MEN ÄVEN VISS 
DEL AV VÄRMEBEHOVET UNDER VÅR OCH HÖST. 

 
Energianvändning 

[kWh/år] 

Uppvärmning  21 930
Tappvarmvatten 
(Inkl. förluster i vvc)  18 590 

Fastighetsel  9 815
Summa  50 335 

 

Byggnaden  har  ett  stort  tak  i  sydlig  riktning  (azimut  ‐16⁰).  Takets  lutning  är  26⁰  och  belagt  med 
betongpannor.  Tanken  är  att  solfångaren  ska  ligga  direkt  på  taket,  alternativt  integreras  om  detta  är 
möjligt. Detta  kommer  i  så  fall  innebära  att  solfångarens  lutning kommer  att  bli  detsamma  som  takets. 
Byggnadens utseende och solfångarens tänkta placering framgår av Bilaga 2. 

I  Polysun  kan  inte  byggnadens  uppvärmningsbehov  anges  månad  för  månad.  Istället  anges  den  totala 
förbrukningen  och  fördelningen  görs  sedan  efter  det  rådande  klimatet.  Balanstemperaturen  kan  dock 
ställas  in  vilket  gör  det  möjligt  att  jämna  ut  värmebehovet  över  året  eller  förskjuta  det  mot  vintern. 
Balanstemperaturen  9⁰C  gav,  den  energiförbrukningsprofil  som  låg  närmast  de  tidigare  simulerade 
värdena.  En  balanstemperatur  på  9⁰C  är  rimligt  för  en  byggnad  som  har  en  energiförbrukning  som  är 
något  över  passivhusstandard  då  balanstemperaturen  för  ett  normalt  passivhus  är  ca  7⁰C  (Svensk 
Fjärrvärme AB 2007). 
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FIGUR  5.1.  EN  BALANSTEMPERATUR  PÅ  9⁰C  GAV  DEN  VÄRMEFÖRBRUKNINGPROFIL  I  POLYSUN  SOM  BÄST  STÄMDE 
ÖVERRENS MED DEN, I IDA, SIMULERADE ENERGIFÖRBRUKNINGEN I FÖRSKOLAN.  

 

Huvuddelen av värmebehovet tillförs från en pelletspanna i den intilliggande skolan. Värmen överförs i en 
200 meter lång kulvert. För att kunna sänka temperaturen i kulverten och helt kunna stänga av kulverten 
sommartid,  så  bereds  tappvarmvattnet med  eluppvärmd varmvattenberedare  i  förskolan. Detta medför 
minskade förluster  i kulvertledningen. Varmvattenberedaren, eller ackumulatortanken är placerad  inom 
klimatskärmen.  Värmesystemets  tilloppstemperatur  är  35⁰C  vid  DUT.  Värmen  distribueras  med 
golvvärme och ska ge inomhustemperaturen 21⁰C.  

 

 

FIGUR  5.2.  FÖR  ATT KUNNA HÅLLA  EN  LÅG  TEMPERATUR  (OCH MINIMERA  FÖRLUSTER)  I KULVERTEN  SOM  GÅR  TILL 
PANNCENTRALEN  SÅ  PLANERADES  ATT  VARMVATTNET  SKULLE  BEREDAS  LOKALT  I  FÖRSKOLAN  MED  HJÄLP  AV  EN 
ELEKTRISK VARMVATTENBEREDARE.  DEN STRECKADE LINJEN SYMBOLISERAR FÖRSKOLANS KLIMATSKAL. 
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Dygnsförbrukningen av varmvatten antas vara  jämn över året,  förutom  i  juni då verksamheten minskar 
och förbrukningen halveras.  

Kulverten  är  200  meter  lång  och  värmeförlusten  är  proportionell  mot  medeltemperaturen  av  det 
överförda vattnet. Hur den avgivna effekten förhåller sig till medeltemperaturen kan beskrivas av  

  ( )6048,0 −= TP   (5.1) 

där P är effekten och T är medeltemperaturen. Omgivningstemperaturen i marken antas vara 6⁰C. 

 

P = 0,048*(T‐6) 
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FIGUR 5.3. DET ÄR FÖRDELAKTIGT ATT HÅLLA EN LÅG TEMPERATUR I KULVERTLEDNINGEN FRAM TILL FÖRSKOLAN DÅ 
FÖRLUSTEN ÄR PROPORTIONELL MOT MEDELTEMPERATUREN. (AQUAWARM U.Å.) 

 

5.1.2 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 
För  livscykelkostnadsanalyser,  LCC‐beräkningar,  har  beställaren  beslutat  att  följande  värden  och 
procentsatser ska gälla. 

 

TABELL 5.2. PRISER OCH PROCENTSATSER SOM SKALL ANVÄNDAS FÖR LCCBERÄKNINGAR RÖRANDE FÖRSKOLAN. 

Kalkylränta  4 %
Kalkylperiod  33 år
Prisökning el  6 %
Prisökning pellets  5 %
Energipris värme/pellets  0,51 kr/kWh
Energipris el  1 kr/kWh

 

Uppskattat  pris  för  varmvattenberedare  är  20 000  kr,  vilket  kan  räknas  bort  om  solvärmelösningen 
innebär val av en annan ackumulatortank. 

5.1.3 ÖVRIG MODELLDATA 
Klimatdata  som  använts  gäller  Uppsala.  Avstånd  till  Almunge  är  ca  23 km.  Tappvarmvattenprofilen  för 
förskolan  antas  vara  enligt  Figur  5.4.  Mängden  tappat  vatten  per  dygn  anpassas  så  att  den  totala 
energiförbrukningen för varmvatten blir 18 590 kWh, enligt Tabell 5.1.  
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endast värmer ungefär en tredjedel av tanken. Tappvarmvattnet förvärms i den nedre delen av tanken och 
eftervärms  i  den  övre,  på  detta  sätt  främjas  temperaturskiktning.  Placering  av  utlopp  och  inlopp  för 
värmesystemet  anpassas  efter  vilka  temperaturer  som  värmesystemet  är  dimensionerat  för.  Den  ovan 
beskrivna systemutformningen är den vanligast förekommande för kombianläggningar i Sverige, och visas 
schematiskt i Figur 5.5. (Weiss 2003) 

 

 

FIGUR 5.5. SOM SYSTEMLÖSNING FÖR REFERENSMODELLEN HAR VALTS DEN VANLIGASTE TYPEN AV SYSTEM I SVERIGE.  

 

Anledningen  till att denna systemutformning valts, och  inte en  som mer  liknar systemet som planeras  i 
förskolan,  är  ett  önskemål  att  generalisera  resultatet  och  även  kunna  dra  slutsatser  för  liknande 
byggnader. Andra systemutföranden som skulle kunna vara aktuella testas nedan. 

5.2.4 ENERGIUTBYTE 
Referenssystemet ger ett  solenergitillskott på 8 574 kWh per år vilket  innebär att  andelen  solenergi  till 
systemet  var  20,6 %.  Under  juni  månad,  då  varmvattenbehovet  är  lägre,  täcker  solvärmen  hela 
värmebehovet. 
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FIGUR 5.6. VISAR REFERENSANLÄGGNINGENS  SOLVÄRMEBIDRAG  I RELATION TILL VARMVATTEN OCH VÄRMEBEHOVET 
MÅNAD FÖR MÅNAD. 

 

De  totala  energiflödena  för  systemet  redovisas  i  Figur 5.7.  Värmepannan  står  för  den  större  delen  av 
värmetillförseln, medan el till pumpar endast står för en mindre del av energiförbrukningen.  

 

 

FIGUR  5.7.  ENERGIFLÖDEN  FÖR  REFERENSSYSTEMET.  KULVERTENS  ENERGITILLFÖRSEL  OCH  FÖRLUST  REDOVISAS 
SEPARAT OCH ÖVRIGA FÖRLUSTER (ACKUMULATORTANK, LEDNINGAR ETC) INGÅR I ”VÄRMEFÖRLUSTER”. 
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5.2.5 KOSTNADSKALKYL 
Beställaren  accepterar  återbetalningstider  på  33 år  för  investeringar.  Kalkylräntan  är  4 %  och 
energikostnaderna  beräknas  stiga  med  5 %  per  år.  En  kostnadskalkyl  visar  att  installationen  av 
referenssolfångaranläggningen är  lönsam. Det är  framförallt den minskade förbrukningen av el som gör 
investeringen lönsam. En detaljerad kalkyl redovisas i Bilaga 4. 

 

TABELL  5.3. NYCKELVÄRDEN  I KOSTNADSKALKYLEN  FÖR  INVESTERINGEN AV REFERENSSOLFÅNGARANLÄGGNINGEN PÅ 
ALMUNGE FÖRSKOLA. SUMMAN AVSER NUVÄRDET FÖR KOSTNADERNA UNDER KALKYLPERIODEN, 33 ÅR. 

  Utan solfångare  Solfångare Referenssystem 

El [kr/år]  19 500 0
Pellets [kr/år]  11 169 16 690
Kulvertförlust (pellets) [kr/år]  2 550 5 283
Investeringskostnad [kr]  20 000 167 000
Summa nuvärde, alla kostnader [kr]  1 326 439 1 031 136 
 
  Besparing 295 303
  Lönsamt Ja
 

Kulvertförlusten  blir  lägre  i  fallet  utan  solfångare.  Detta  beror  på  att  kulverten  i  detta  fall  kan  hållas 
avstängd  under  icke  uppvärmningssäsong  eftersom  tappvarmvattnet  bereds  med  el.  Dessutom  kan 
kulverten hålla en lägre temperatur under uppvärmningssäsong eftersom värmesystemet inte kräver lika 
hög temperatur som varmvattenberedningen.  

5.3 ÄNDRADE SOLFÅNGARPARAMETRAR 

Detta avsnitt beskriver vilken  inverkan valet av solfångare på  förskolan har på det årliga värmeutbytet. 
Dels analyseras hur solfångararean påverkar årsutbytet, och dels vilken inverkan förlustkoefficienter och 
verkningsgradsfaktor har. 

5.3.1 ENERGIUTBYTE 
Vilka  solfångarparametrar  som  har  störst  inverkan  på  energiutbytet  varierar  med  anläggningens 
utformning  och  dimensionering.  Denna  anläggning  har  vakuumrör  vilket  innebär  att 
förlustkoefficienterna,  och  därmed  de  termiska  förlusterna,  är  små.  Eftersom  denna  anläggning 
dimensionerad efter branschens tumregler så kommer anläggningen under stora delar av året att arbeta 
med  förhållandevis  låga  temperaturer  vilket  innebär  att  verkningsgradsfaktorn  har  stor  påverkan.  I  en 
anläggning  med  större  solfångararea,  som  arbetar  med  större  temperaturdifferenser,  skulle 
förlustkoefficienternas  inverkan  bli  större.  Kurvorna  i  Figur  5.8  skulle  i  de  fallen  vara  mer  ”vridna” 
medurs. 
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FIGUR  5.8.  TILLFÖRD  SOLENERGI  TILL  REFERENSSYSTEMET  VID  FÖRÄNDRADE  SOLFÅNGARPARAMETRAR.    CIRKLARNA 
VISAR VÄRDENA FÖR PARAMETRARNA HOS REFERENSSOLFÅNGAREN. HELDRAGNA LINJER MOTSVARAR TYPISKA VÄRDEN 
PÅ SOLFÅNGARE/SYSTEM SOM FINNS PÅ MARKNADEN. OBSERVERA ATT FÖRLUSTKOEFFICIENT A2 HAR EN ANNAN SKALA. 

 

5.3.2 KOSTNADSKALKYL 
Att tillförd solvärme ökar då solfångararean blir större är naturligt. Ökningen minskar dock i takt med att 
arean  ökar.  Detta  eftersom mindre  och mindre  andel  av  den  ökade  kapaciteten  kan  tillgodogöras.  Den 
största  delen  av  kostnaden  för  att  öka  solfångararean  är  själva  solfångaren.  Utöver  detta  tillkommer 
kostnader  för  infästning, ett något ökat monteringsarbete,  större volym värmebärare etc. Om ytan ökas 
mycket kan även rördimensioner, pump och expansionskärl påverkas. I detta fall antas systemet i övrigt 
inte påverkas utan den enda ökade kostnaden är solfångarmodulerna som antas öka linjärt med arean.  
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FIGUR 5.9. VISAR HUR NUVÄRDET FÖR INVESTERING OCH FRAMTIDA BRÄNSLEKOSTNADER VARIERAR MED ÖKAD ELLER 
MINSKAD  SOLFÅNGARAREA.  VILKEN  SOLFÅNGARAREA  SOM,  RENT  EKONOMISKT,  ÄR  DET  BÄSTA  VALET  ÄR  STARKT 
BEROENDE AV VILKET TIDSINTERVALL SOM BERÄKNINGEN GÖRS PÅ. ALLA VÄRDEN ÄR RELATIVT REFERENSSYSTEMET. 
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Referenssystemet har valts med tumregler som används i branschen. Enligt Figur 5.5 är det i detta fall mer 
fördelaktigt  att  välja  en  2‐2,5  gånger  så  stor  solfångararea.  Detta  trots  att  referenssolfångaren  är  en 
solfångare med högt  utbyte  (vakuumrör),  och  nära  den  största  rekommenderade  arean.    En  dubblerad 
area hade minskat nuvärdet med 86 000 kr. Detta gäller bara om den ekonomiska kalkylperioden är 33 år. 
Om  kalkylperioden  kortas  ned  så  blir  resultatet  ett  annat.  Används  en  kalkylperiod  på  20 år  så  bör 
solfångarytan bara ökas med ca 50 %.  

Om kulvertförlusterna försummas helt så gynnas en något mindre solfångararea. Detta skulle till exempel 
vara fallet om förskolan byggdes i direkt närhet till panncentralen, eller försågs med egen pelletspanna.  

Exemplet med hur kulvertförlusten påverkar kalkylen är extra intressant eftersom det är jämförbart med 
de fall då en lokal värmepanna används. Ofta har en värmepanna lägre verkningsgrad under sommaren till 
följd av fler start och stopp, att den ej är optimerad för låg effekt och att spillvärme ej kommer huset till 
nytta.  Liksom  kulverten  kan  pannan  hållas  avstängd  under  sommaren  om  solvärme  installeras.  Detta 
innebär alltså att bränslebesparingen blir större än den tillförda solvärmen. Dessutom minskar slitaget på 
värmepannan.  

För  övriga  solfångarparametrar  har  en  ekonomisk  kalkyl  inte  kunnat  genomföras  då  ett  lika  tydligt 
förhållande mellan pris och prestanda ej finns.  

5.4 ÄNDRADE SOLFÅNGARPARAMETRAR. JÄMFÖRELSE MELLAN PLANA 
SOLFÅNGARE OCH VAKUUMRÖR 

Frågan  om  huruvida  plana  solfångare  eller  vakuumrör  är  att  föredra  diskuteras  flitigt.  Priserna  ligger 
något  högre  för  vakuumrören.  Ett  argument  för  att  ändå  välja  vakuumrör  är  att  produktionen  under 
vinterhalvåret  blir  högre  eftersom  vakuumrören  kan  arbeta  vid  högre  temperaturdifferenser.  I 
solfångarnas produktblad anges hur många kilowattimmar en kvadratmeter eller en enhet producerar per 
år,  om  temperaturdifferensen  är  konstant,  50⁰C  och  klimatet  motsvarar  ett  normalår.  I  detta  avsnitt 
studeras hur produktionen är  fördelad över året och om någon slutsats kan dras om när vilken  typ ska 
väljas. Vakuumrörsolfångaren VAC 3.0  jämförs med den plana solfångaren Effecta ST2. De olika typerna 
jämförs  först  i  en  lägre  dimensionerad  anläggning,  som  referensanläggningen  och  sedan  i  en  högre 
dimensionerad anläggning, där solfångararean är 2,5 gånger så stor. 

5.4.1 ENERGIUTBYTE 
TABELL 5.4.  DEFINITION AV FYRA FALL FÖR JÄMFÖRELSE AV PLANA SOLFÅNGARE OCH VAKUUMRÖR.  

  Solfångare 
modell 

Dimensionering   Aperturarea 
[m2] 

Utbyte  vid 
50⁰C  enl.  SP. 
[kWh/m2⋅år] 

Totalt utbyte vid 
50⁰C  enl.  SP. 
[kWh/m2⋅år] 

Fall  1 
(ref.syst.) 

VAC  3.0 
vakuumrör 

Enligt  branschens 
tumregler (mindre yta)  14,95  596  8 910 

Fall 2 
ST2  Plan 
solfångare 

Enligt  branschens 
tumregler (mindre yta)  19,71  452  8 910 

Fall 3 
VAC  3.0 
vakuumrör 

Högre  dimensionerad 
(2,5 ggr ref.modell)  37,38  596  22 275 

Fall 4  ST2  Plan 
solfångare 

Högre  dimensionerad 
(2,5 ggr ref.modell)  49,28  452  22 275 
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5.5 ÄNDRAD PLACERING AV SOLFÅNGARE 

Solfångare brukar placeras i rakt sydlig riktning och med 45 graders lutning. Ofta finns önskemål om att 
utnyttja  en befintlig yta  (oftast  tak)  för placering av  solfångaren. Kosmetiskt och praktiskt är det oftast 
fördelaktigt att placera solfångaren direkt på eller  integrerat  i  taket. Därmed är möjligheten att påverka 
riktning  och  lutning  liten.  I  förskolans  fall  är  lutningen  på  taket  bara  26  grader  och  riktningen  något 
förskjuten åt öst. Ett alternativ kan då vara att inte placera solfångarna direkt på taket, utan att bygga en 
ställning där de placeras för att optimera lutning och/eller riktning. Hur en förändrad placering påverkar 
utbytet och kalkylen presenteras nedan. 

5.5.1 ENERGIUTBYTE NORMALDIMENSIONERAD ANLÄGGNING 
Referenssystemet har en azimut på ‐16 grader. Detta påverkar bara solvärmeutbytet obetydligt, i detta fall 
minskar utbytet med 40 kWh per år. Takets lutning är bara 26 grader, optimalt i detta fall är cirka 45‐50 
grader. Utbytet vid 45 graders lutning är 540 kWh högre per år jämfört med om solfångaren placeras efter 
takets  lutning.  Värt  att  notera  är  också  att  kurvan  är  nära  symmetrisk  när  det  gäller  vinkelavvikelse  i 
östlig‐västlig  riktning.  När  det  gäller  lutningen  så  är  dock  en  brantare  lutning  att  föredra  framför  en 
planare, se Figur 5.11. Värt att notera är också att det är mycket fördelaktigare att placera solfångaren på 
en lodrät vägg jämfört med att lägga den på ett vågrätt tak. 

 

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

‐90 0 90

Ti
llf
ör
d 
so
le
ne

rg
i [
kW

h]

Avvikelse från rakt sydlig riktning och 45 graders lutning [grader] 

Lutning (avvikelse från 45 
grader, där ‐45 motsvarar 
horisontell yta)

Azimut (avvikelse från 
rakt sydlig riktning) 

Referensanläggningens 
arbetspunkt

 

FIGUR  5.11.  DET  ÅRLIGA  VÄRMETILLSKOTTET  FRÅN  ANLÄGGNINGEN  PÅVERKAS  AV  SOLFÅNGARNAS  PLACERING.    OM 
SOLFÅNGARNA  PÅ  FÖRSKOLAN  PLACERAS DIREKT  PÅ TAKET KOMMER UTBYTET ATT BLI  LÄGRE. ATT BYGGNADEN  EJ 
STÅR  I  RAKT  SYDLIG  RIKTNING  PÅVERKAR  KNAPPT  UTBYTET.  DEN  LÅGA  VINKELN  INNEBÄR  DOCK  ATT  UTBYTET 
MINSKAR MED CA 609 KWH/ÅR, JÄMFÖRT MED OPTIMAL VINKEL PÅ BÅDE RIKTNING OCH VÄDERSTRECK. 

5.5.2 KOSTNADSKALKYL NORMALDIMENSIONERAD ANLÄGGNING 
Genom  att  optimera  riktningen  på  solfångaren  kan  anläggningen  producera  mer  värme  under  sin 
livscykel. Hur mycket pengar som sparas får dels vägas mot den kostnad som en ställning innebär och dels 
mot  den  kosmetiska  påverkan  som  blir  följden.  Till  exempel  försvinner  möjligheten  att  integrera 
solfångaren i taket.  
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FIGUR  5.12.    DIAGRAMMET  VISAR  DEN  EKONOMISKA  PÅVERKAN  SOM  EN  ÄNDRING  AV  SOLFÅNGARNAS  PLACERING 
INNEBÄR.  DEN  STÖRSTA  EKONOMISKA  VINSTEN  GÖRS  OM  SOLFÅNGARNA  VINKLAS  UPP  TILL  CA  50⁰  (D.V.S.  +5⁰  I 
DIAGRAMMET).  DETTA MINSKAR NUVÄRDET AV ALLA KOSTNADER MED CA 10 000 KR (VID EN KALKYLERINGSPERIOD PÅ 
33 ÅR). 

 

Förskolan  skulle  kunna  spara  nästan  10 000 kr  (nuvärde,  33  års  kalkyleringsperiod)  genom  att  rikta 
solfångaren 45‐50 grader istället för i takets lutning. Att ändra riktningen till rakt sydlig ger i princip inget 
tillskott  alls.  En  kortare  kalkyleringsperiod  ger  flackare  kurvor,  se Figur 5.12.  Detta  kan  tolkas  som  att 
värdet av att rikta solfångarna i optimal vinkel är större ju längre tidsperspektiv som beaktas.   

5.5.3 ENERGIUTBYTE FÖR EN ANLÄGGNING MED STOR SOLFÅNGARYTA 
Enligt avsnitt 0 så är det  lönsamt att dimensionera upp solfångarytan 2‐2,5 gånger. Optimal vinkel blir  i 
det  fallet  något  annorlunda.  Figur  5.13  visar  hur  energiutbytet  påverkas  hos  en  anläggning  med  stor 
solfångaryta när placeringen ändras. 

 

10 000

11 000

12 000

13 000

14 000

15 000

16 000

17 000

‐90 0 90

Ti
llf
ör
d 
so
le
ne

rg
i [
kW

h]

Avvikelse från rakt sydlig riktning och 45 graders lutning [grader] 

Lutning (avvikelse från 45 
grader, där ‐45 motsvarar 
horisontell yta)

Azimut (avvikelse från 
rakt sydlig riktning) 

Referensanläggningens 
arbetspunkt

 

FIGUR 5.13.   VISAR HUR ÅRSUTBYTET HOS EN ANLÄGGNING MED STOR SOLFÅNGARYTA PÅVERKAS AV DESS PLACERING. 
SOLFÅNGARAREAN ÄR 2,5 GÅNGER STÖRRE ÄN HOS REFERENSSOLFÅNGAREN. 
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En  rakt  sydlig  placering  är  fortfarande  lämplig  men  lutningen  bör  vara  brantare  än  för  ett  lågt 
dimensionerat system. Optimal lutning är i detta fall 60 grader. Jämfört med takets lutning på 26 grader 
kommer anläggningen att leverera 1250 kWh mer per år om den placeras i optimal vinkel. 

5.5.4 KOSTNADSKALKYL FÖR EN ANLÄGGNING MED STOR SOLFÅNGARYTA 
Förskolan  skulle  kunna  spara  nästan  24 500 kr  (nuvärde,  33  års  kalkyleringsperiod)  genom  att  rikta 
solfångaren ca 60 grader istället för att använda takets lutning. Att ändra riktningen till rakt sydlig ger i 
princip ingen besparing. 
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FIGUR  5.14.  DIAGRAMMET  VISAR  DEN  EKONOMISKA  PÅVERKAN  SOM  EN  ÄNDRING  AV  SOLFÅNGARNAS  PLACERING 
INNEBÄR.  DEN  STÖRSTA  EKONOMISKA  VINSTEN  GÖRS  OM  SOLFÅNGARNA  VINKLAS  UPP  TILL  CA  60⁰  (D.V.S.  +15⁰  I 
DIAGRAMMET).  DETTA MINSKAR NUVÄRDET AV ALLA KOSTNADER MED CA 24 500 KR (VID EN KALKYLERINGSPERIOD PÅ 
33 ÅR). 

5.6 ÄNDRAD ACKUMULATORTANKVOLYM 

Ackumulatortanken  är  värme‐  och  solsystemets  centralpunkt.  I  detta  avsnitt  undersöks  hur 
ackumulatortankens  volym  påverkar  de  totala  energibalanserna.  Tankens  volym  ändras  genom  att 
diametern justeras och höjden hålls konstant. 

5.6.1 ENERGIUTBYTEN VID FÖRÄNDRAD ACKUMULATORVOLYM 
Simuleringar visar att då  tankvolymen ökar så ökar både den  tillförda solenergin och värmeförlusterna 
från  tanken.  Om  tanken  görs  större  så  kommer  det  ökade  solvärmeutbytet  att  ätas  upp  av  ökade 
tankförluster.  Om  tanken  minskas  i  storlek  så  kommer  dock  solvärmetillskottet  att  minska  mer  är 
tankförlusterna. Värt att tänka på är att förlusterna från anslutningarna kan stå för en betydande del av en 
isolerad ackumulatortanks totala värmeförluster.   
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FIGUR  5.15.  VISAR  HUR  SOLVÄRMETILLSKOTT  OCH  TANKFÖRLUSTER  ÖKAR  MED  ACKUMULATORTANKENS  VOLYM.  I 
DETTA FALL HAR HÖJDEN VARIT KONSTANT OCH VOLYMEN HAR JUSTERATS GENOM ÖKAD RADIE.  

 

En  större  ackumulatorvolym  innebär  att  solvärmetillskottet  ökar. Den ökade  volymen  innebär dock  att 
temperaturökningen  som  denna  energi  åstadkommer  är  lägre.  Detta  innebär  att  andelen  av  året  som 
solfångarna kan stå för allt värmebehov minskar och spetsvärme  i form av värmepanna eller elpatroner 
får stötta. Det gör att energibehovet från värmepanna/elpatron ökar trots att solvärmetillskottet ökar. 
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FIGUR 5.16. ENERGIFÖRBRUKNINGEN HOS VÄRMEPANNAN ÖKAR NÄR ACKUMULATORVOLYMEN ÖKAR. DETTA TROTS ETT 
ÖKAT SOLVÄRMETILLSKOTT. ANLEDNINGEN ÄR ATT VÄRMEFÖRLUSTERNA ÖKAR OCH ATT SOLVÄRMEN KLARAR ATT STÅ 
FÖR SPETSVÄRMEN UNDER EN ALLT MINDRE DEL AV ÅRET. 
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Att investera i en för stor ackumulatortank innebär alltså inte bara en onödig kostnad i initialskedet, utan 
även en något försämrad prestanda.  

5.7 ANDRA SYSTEMLÖSNINGAR 

Det  är  inte  bara  de  individuella  komponenterna  som  påverkar  systemets  prestanda.  Även 
systemutformningen  i  sig  är  viktig.  Nedan  analyseras  några  olika  systemutformningar  och  hur  dessa 
påverkar energiåtgång och energimix. I övrigt gäller referenssystemets utformning. 

5.7.1 SYSTEMLÖSNINGAR  
TABELL 5.5. TÄNKBARA SYSTEMLÖSNINGAR. 

System 0 
Det värmesystem som är tänkt till förskolan i det fall solvärme ej 
installeras.  Figur 5.2 

Referenssystem  Referensmodellen.  Figur 5.5 

System 1  Varmvatten  och  värme  bereds  separat.  Solvärme  används  för 
beredning av tappvarmvatten.  Figur 5.17 

System 2 

Med  styrning.  Tanken  i‐ och  urladdas  vid  olika  nivåer  för  att 
främja temperaturskiktning och i första hand förbruka lågvärdigt, 
lågtempererat  vatten  för  uppvärmning.  Då  solvärmen  även  kan 
laddas  i  tankens  övre  del  kan  den  stå  för  en  större  del  av 
spetsvärmen.  

Figur 5.18 

System 3  Som Referensmodellen men med dubbel solfångararea Figur 5.5 

System 4  Som Referensmodellen men med dubbel  solfångararea och 50 % 
större tank.  Figur 5.5 

System 5 
Som Referensmodellen men med  tre  gånger  så  stor  solfångaryta 
och 50 % större tank.  Figur 5.5 

System 6  Elvärme kompletterad med solfångare.  Figur 5.19
 

 

 

FIGUR 5.17. SYSTEM 1. UPPVÄRMNINGEN SKER MED PELLETSPANNA VIA KULVERTLEDNING. SOLVÄRMEN ANVÄNDS FÖR 
BEREDNING AV TAPPVARMVATTEN TILLSAMMANS MED ELPATRON. 
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FIGUR 5.18. SYSTEM 2. I OCH URLADDNING AV TANKEN KAN GÖRAS VID OLIKA NIVÅER. DETTA FRÄMJAR SKIKTNING OCH 
MÖJLIGGÖR ANVÄNDNING AV LÅGVÄRDIGARE, KALLARE VATTEN FÖR UPPVÄRMNING DÅ DETTA ÄR MÖJLIGT. GENOM ATT 
SOLVÄRMEN ÄVEN KAN MATAS IN I TANKENS TOPP, KAN DENNA STÅ FÖR EN STÖRRE DEL AV SPETSVÄRMEN  

 

FIGUR  5.19.  SYSTEM  6.  ELVARMVATTENBEREDARE  KOMPLETTERAD  MED  SOLVÄRME.  INGEN  KULVERT  TILL 
PELLETSPANNAN.  

 

5.7.2 ENERGIUTBYTE OCH BRÄNSLEMIX 
Den totala energiåtgången för förskolan kommer att variera betydligt beroende på vilket solvärmesystem 
som används. Figur 5.20 visar total förbrukning och bränslemix för respektive system.  
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FIGUR 5.21. JÄMFÖR SOLTILLSKOTTET FRÅN REFERENSSYSTEMET, SYSTEM 4 OCH SYSTEM 5.  

 

Vidare kan noteras att System 2, som har en mer avancerad styrning och möjlighet att ladda och urladda 
tanken vid olika nivåer endast marginellt  skiljer sig  från referenssystemet med en enklare uppbyggnad. 
Ett liknande resultat fås även när solfångarytan är större än referenssystemets. 

5.7.3 KOSTNADSKALKYL 
 

TABELL 5.6. NYCKELVÄRDEN FÖR OLIKA SYSTEMALTERNATIV FRÅN KOSTNADSKALKYLEN FÖR SOLFÅNGARANLÄGGNING 
PÅ ALMUNGE FÖRSKOLA. KALKYLPERIOD 33 ÅR. 

 System 
0 

Referens- 
system 

System 
1 

System 
2 

System 
3 

System 
4 

System 
5 

System 
6 

El [kkr/år] 19,5 0,0 12,3 0,0 0,7 0,7 0,2 33,2 
Pellets [kkr/år] 11,2 16,7 11,2 16,7 14,1 14,1 13,1 0,0 
Kulvertförlust 
[kkr/år] 2,6 5,3 2,6 5,3 3,4 3,4 3,4 0,0 

Investering 
[kkr] 20 167 155 180 250 256 338 167 

Tot. nuvärde 
[kkr] 1 326 1 031 1 177 1 048 964 970 994 1 474 

         
Besparing[kkr] 0 295 150 278 363 357 332 -147 
Lönsamt  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

 

Kostnadsanalysen visar att System 3 eller 4 är de ekonomiskt mest  lönsamma  investeringsalternativen. 
Genom  att  dimensionera  upp  solfångararean  kan  kulvertledningen  hållas  avstängd  under 
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sommarmånaderna.  Ökningen  av  solfångararean  medför  alltså  en  besparing  både  genom  sin  egen 
produktion  och  genom minskade  förluster  i  kulverten.  Att,  som  i  System  2,  öka  komplexiteten  ger  en 
mycket  liten  effekt  i  detta  fall.  Ekonomiskt  blir  alternativet  till  och  med  sämre  på  grund  av  ökade 
investeringskostnader. Detaljerad kalkyl redovisas i Bilaga 4. 

5.8  OPTIMERING AV SOLFÅNGARANLÄGGNING PÅ ALMUNGE FÖRSKOLA 

Med  optimal  anläggning  menas  i  detta  fall  den  anläggning  som  är  ekonomiskt  mest  fördelaktig  enligt 
nuvärdesmetoden. 

5.8.1 VAL AV SYSTEMLÖSNING 
För förskolan accepteras en förhållandevis  lång återbetalningstid, 33 år. Detta får till  följd att ett system 
dimensionerat  enligt  branschens  tumregler  blir  underdimensionerat  jämfört  med  de  ekonomiskt  mest 
fördelaktiga.  Arbetet  med  att  optimera  anläggningen  blir  en  iterativ  process  där  en  parameter  i  taget 
justeras för att hitta den mest fördelaktiga konfigurationen. 

På marknaden finns bara en begränsad mängd komponenter vilket till exempel innebär att en godtycklig 
storlek  på  ackumulatortank  ej  kan  väljas.  På  samma  sätt  begränsar  de  enskilda  solfångarmodulernas 
storlek vilka solfångarareor som kan väljas. Solfångarnas parametrar kan endast påverkas genom val av 
solfångare,  varför  valet  av  dessa  också  är  begränsat.  Specialtillverkade  komponenter  är  i  normala  fall 
betydligt dyrare. 

För  att  göra  processen  överskådlig  har  endast  en  leverantör  undersökts  i  detta  arbete.  Resultatet  kan 
utvidgas att gälla flera leverantörer genom att system från andra leverantörer undersöks på samma sätt. 
De mest lönsamma systemen från respektive leverantör kan sedan  jämföras med varandra. Om systemet 
sätts samman med komponenter från olika leverantörer så kan priset i vissa fall pressas något. I detta fall 
bör köparen vara extra noga med att göra klart för sig hur leverantörens ansvar och garantier påverkas. 
Dessa frågor undersöks inte närmare i detta arbete. 

I detta fall är en ca 2‐2,5 gånger så stor area att föredra, det vill säga 10‐12,5 moduler, se avsnitt 0. Med 
hänsyn till placering och injustering är ett antal moduler som kan placeras symmetriskt lämpligt,  i detta 
fall 10 eller 12 stycken moduler. Då nuvärdeskostnaden är densamma för de båda alternativen så väljs 12 
stycken moduler. 

Att välja en alltför avancerad systemutformning verkar i detta fall inte medföra några stora vinster. Enligt 
avsnitt 5.7 finns ingen anledning att frångå referenssystemets utformning, se Figur 5.5.  

Genom att placera solfångarna i en brantare lutning, i detta fall 60⁰, så ökar utbytet under vinterhalvåret. 
Att kapaciteten minskar under  sommarhalvåret har  ingen betydelse då dimensioneringen ändå  innebär 
att nästan hela behovet täcks från maj till september.  

TABELL 5.7.  PARAMETRAR FÖR DEN OPTIMERADE ANLÄGGNINGEN TILL ALMUNGE FÖRSKOLA.  

Solfångararea  36 m2  2,5 ggr referensanläggningen 
Systemlösning  Som referenssystemet Se Figur 5.5
Azimut  344 grader Byggnadens orientering 
Vinkel  60 grader
Ackumulatortank  1500 l

 

5.8.2 ENERGIUTBYTE OCH BRÄNSLEMIX 
Genom att optimera anläggningen kan solvärmetillskottet ökas samtidigt som både kulvertförluster och 
pelletsförbrukning minskar. 
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FIGUR  5.22.  SKILLNADER  I  BRÄNSLEMIX  OCH  ENERGIFÖRBRUKNING  HOS  DET  OPTIMERADE  SYSTEMET, 
REFERENSSYSTEMET OCH ALTERNATIVET UTAN SOLFÅNGARE. 

Jämfört med referenssystemet så kommer det optimerade systemet att producera mer värme under hela 
året, utom i juni då även referenssystemet täcker hela behovet. 
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FIGUR 5.23.  SOLVÄRMETILLSKOTT FÖRDELAT ÖVER ÅRET FÖR REFERENSSYSTEMET OCH DET OPTIMERADE SYSTEMET. 
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5.8.3 KOSTNADSKALKYL 
 

TABELL  5.8.  NYCKELVÄRDEN  FRÅN  KOSTNADSKALKYLEN  FÖR  SYSTEM  0,  REFERENSSYSTEMT  OCH  DET  OPTIMERADE 
SYSTEMET TILL ALMUNGE FÖRSKOLA. KALKYLPERIOD 33 ÅR. 

 System 0 Referenssystem Optimerat system 
El [kkr/år] 19,5 0,0 0,5
Pellets [kkr/år] 11,2 16,7 12,9
Kulvertförlust [kkr/år] 2,6 5,3 3,4
Investering [kkr] 20 167 286
Tot. nuvärde [kkr] 1 326 1 031 943
    
Besparing [kkr] 0 295 384
Lönsamt   Ja Ja
 

Genom att optimera anläggningen  till Almunge  förskola  så  sparas 89 000 kr  i nuvärde,  jämfört med om 
anläggningen  dimensioneras  efter  solbranschens  tumregler  (referensanläggningen),  och  384 000 kr 
jämfört med alternativet utan solfångare. En mer detaljerad kalkyl återfinns i Bilaga 5. 
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6 VALIDERING AV MODELLEN 

6.1  VALIDERINGSMETOD 

År 2001 genomförde Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, ett projekt där syftet var att jämföra plana 
solfångare med  vakuumrörsolfångare,  (Sveriges  Tekniska  Forskningsinstitut  (SP)  SP Rapport  2002:20). 
Ett kombisystem med plana solfångare, och ett med vakuumrör sattes upp, nedan kallade System  I och 
System  II.  Anläggningarna  var  dimensionerade  för  att  motsvara  ett  större  villasystem  och  mätningar 
gjordes under ett års tid.  

Genom att anpassa referensmodellen i avsnitt 5.2 till System I och System II och använda klimatdata för 
Borås  år  2001  skulle  jämförelser  kunna  göras  mellan  de  simulerade  värdena  i  Polysun  och  de,  av  SP, 
uppmätta värdena. Tyvärr fanns denna klimatdata ej tillgänglig och data för Stockholm normalåret 1986 
fick istället användas.  

Även i SP:s projekt gjordes en modell som validerades mot de uppmätta värdena. Modellen gjordes med 
hjälp av programmet TRNSYS och validerades med korrekt klimatdata och sedan gjordes en simulering 
med klimatdata för normalåret 1986. Genom att anta att SP:s modell är noggrann, och sedan jämföra SP:s 
simulerade värden med modellen i Polysun kan slutsatser dras av noggrannheten hos referensmodellen. 

6.2  BESKRIVNING AV DET, AV SP, PROVADE SYSTEMET 

De två systemen var identiska förutom solfångarna. I System I användes plana integrerade solfångare och i 
System  II  vakuumrör. Mätningarna genomfördes  i Borås under 2001.  Solfångarna var monterade  i  rakt 
sydlig  riktning  och  med  45  graders  lutning.  En  ackumulatortank  på  1 000  l  användes  där  en 
solvärmeslinga placerades i den nedre delen och en simulerad pelletspanna värmde den övre delen.  

 

 

FIGUR 6.1. FIGUREN VISAR SYSTEMUTFORMNING FÖR DE SYSTEM, SYSTEM  I OCH SYSTEM  II,   SOM PROVADES AV SP ÅR 
2002. PELLETSPANNAN SIMULERADES MED EN ELPATRON. 
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6.2.1 SOLFÅNGARE 
I System I användes en infälld plan solfångare med beteckningen Aquasol Big. Aperturarean var 12,22 m2 
och utbytet var 408 kWh/m2⋅år, vid en medeltemperatur på 50⁰C, enligt SP:s dåvarande lista. För 12,22 m2 
skulle då utbytet bli 4 990 kWh/år. Flöde ca 310 l/h. 

I System II användes vakuumrörsålfångare med beteckning Mazdon 30/TMA‐400. Aperturarea 9 m2 och 
utbyte  640  kWh/m2⋅år  vid  medeltemperaturen  50⁰C  (enl.  SP:s  dåvarande  lista).  Detta  ger  cirka 
5 760 kWh/år för hela solfångaren. Flöde 440 l/h. 

6.2.2 PELLETSPANNA 
Pelletspannan simulerades med elpatroner  i  tanken. Effekten på pannan var 15 kW, och temperaturen  i 
tankens övre del hölls över 60⁰C. 

6.2.3 ACKUMULATORTANK 
I  testet  användes  en  ackumulatortank  med  beteckningen  TIP  1000*Sol  15  från  Boröpannan  AB. 
Tankvolym 1 000 liter och isolerad med 100 mm mineralull (oisolerad botten). En 15 meter lång solslinga 
var  placerad  i  botten  och  en  pelletspanna  simulerades  med  elpatroner  i  tankens  övre  del. 
Tappvattenautomaten anslöts vid tankens topp och botten, och radiatorkretsen anslöts vid toppen och på 
cirka en tredjedels höjd. Maxtemperatur tanktopp 95⁰C. 

6.2.4 LASTER 
Tappvarmvattenlasten var 11,2 kWh per dag. Det motsvarar ett hushåll med fyra personer, enligt SS 2095. 
Temperaturen på varmvattnet var 50⁰C och flödet vid tappningarna var 720 liter i timmen. Under testet 
ökades  varmvattenförbrukningen med  50 % mellan  den  4:e  och  29:e  juli.  Denna  förhöjda  förbrukning 
gällde under mätningarna och ska därför tas i beaktande då jämförelser görs med de mätta värdena. Då SP 
sedan  gjorde  simuleringar  med  andra  klimatdata  användes  inte  förhöjd  varmvattenförbrukning. 
Tappmönstret redovisas i Tabell 6.1.  

 

TABELL 6.1. VISAR FÖRBRUKNINGSMÖNSTRET FÖR TAPPVARMVATTNET. UNDER PROVNINGEN ANVÄNDES EN FÖRHÖJD 
LAST UNDER DELAR AV JULI. DENNA FÖRHÖJDA LAST ANVÄNDES INTE I NÅGRA SIMULERINGAR EFTER DET ATT MODELLEN 
HADE VALIDERATS. 

Klockslag 
Normal tappning 

[kWh] 
Förhöjd tappning 

[kWh] 

07:00  4,3 6,45
12:00  2,3 3,45
16:00  2,3 3,45
19:00  2,3 3,45

  Summa: 11,2  Summa: 16,8 
 

Radiatorlasten  utformades  så  att  den  skulle  motsvara  en  äldre  villa  med  ett  värmebehov  på 
21 000 kWh/år.  

6.3  BESKRIVNING AV MODELLEN OCH GJORDA FÖRENKLINGAR 

Modellen  i  Polysun  byggdes  för  att  efterlikna  de  av  SP:s  provade  systemen  i  så  hög  utsträckning  som 
möjligt. I SP:s rapport var såväl solfångare som tank väl beskrivna varför dessa får anses ha modellerats 
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väl.  Värmesystemets  behov  kunde  anges  exakt, men  profilen  följer  utomhustemperaturen  och  kan  inte 
påverkas i så stor utsträckning. Till exempel hade det varit önskvärt att stänga av värmen under juni, juli 
och  augusti,  som  gjordes  i  experimentet.  Temperaturdata  för  tappvattenautomaten  saknades  och  den 
enda  informationen  var  att  den  levererade  låg  returtemperatur.  En  låg  returtemperatur  är  önskad 
eftersom  detta  gynnar  solvärmen.  För  att  efterlikna  detta  användes  en  värmeväxlare  med  hög 
värmeledningsförmåga.  Tappmönstret  och  energiuttaget  var  dock  känt.  Vid  validering  mot  uppmätta 
värden gjordes förenklingen att den förhöjda varmvattenförbrukningen gällde hela juli istället för 4:e till 
29:e juli. 

6.4  RESULTAT FRÅN SIMULERINGAR 

Simuleringen,  i  Polysun,  av  system  System  I  och  II  gjordes  med  klimatdata  från  Stockholm  1986, 
normalårsdata, och med en 50 procentig ökning av  tappvarmvattenförbrukningen under  juli. Resultatet 
visade att energitillskottet skulle bli 4 481 respektive 4 872 kWh/år, fördelat över året enligt Tabell 7.2. 

 

TABELL  6.2.  VISAR  SIMULERAT  VÄRMETILLSKOTT  FRÅN  SOLFÅNGARANLÄGGNINGARNA,  SYSTEM  I  OCH  SYSTEM  II,  
MÅNADSVIS.  SIMULERINGEN  ÄR  GJORD  I  POLYSUN MED  FÖRHÖJD  FÖRBRUKNING  AV  TAPPVARMVATTEN  UNDER  JULI 
MÅNAD. 

 
System I (plan) 

[kWh] 

System II 
(vakuum) 
[kWh] 

Jan  37 54
Feb  229 299
Mar  328 387
Apr  527 590
Maj  735 738
Jun  528 535
Jul  646 670
Aug  341 402
Sep  645 676
Okt  289 318
Nov  134 153
Dec  41 50
Summa   4 481  4 872 

 

För  att  även  kunna  jämföra  med  SP:s  simulerade  värden  så  gjordes  en  simulering  med  konstant 
varmvattenförbrukning, även under juli månad, se Tabell 6.3. 
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TABELL  6.3.  VISAR  SIMULERAT  VÄRMETILLSKOTT  FRÅN  SOLFÅNGARANLÄGGNINGARNA,  SYSTEM  I  OCH  SYSTEM  II, 
MÅNADSVIS. SIMULERINGEN ÄR GJORD I POLYSUN UTAN FÖRHÖJD TAPPVARMVATTENLAST UNDER JULI. 

 
System I (plan) 

[kWh] 

System II 
(vakuum) 
[kWh] 

Jan  37 54
Feb  229 299
Mar  328 387
Apr  527 590
Maj  735 738
Jun  528 535
Jul  541 547
Aug  340 406
Sep  648 671
Okt  283 324
Nov  134 153
Dec  42 48
Summa   4 371  4 752 

 

6.5  ANALYS AV MODELLENS GILTIGHET GENOM JÄMFÖRELSE AV UPPMÄTTA OCH 
SIMULERADE VÄRDEN 

För  System  I  (plana  solfångare)  var  den  totala  energiproduktionen  3 589  kWh  enligt  mätning,  och 
4 481 kWh  enligt  simulering  i  Polysun,  det  vill  säga  25  procent  högre  för  simuleringen.  För  System  II 
(vakuumrör) var energiproduktionen 3 903 kWh enligt mätning, jämfört med 4 752 kWh för simuleringen 
i Polysun. I detta fall ger alltså simuleringen ett 22 procent högre värde. Solinstrålningen i Stockholm 1986 
var dock 8 procent högre jämfört med Borås 2001. Detta kan förklara en viss del av skillnaden.  

Ser man energiproduktionen månad  för månad, se Figur 6.2 och Figur 6.3,  så är överensstämmelsen  låg. 
Skillnaderna kan till viss del härledas till skillnad i solinstrålning under de aktuella åren. Till exempel var 
solinstrålningen ca 20 procent lägre under april och juni 2001 jämfört med normalåret 1986. I september 
och oktober var instrålningen 50 respektive 40 procent lägre. I november var däremot instrålningen ca 60 
procent  högre  (Lundh  2009).  Avvikelserna  kan  alltså  till  viss  del  förklaras  men  några  slutsatser  om 
modellens giltighet är ändå svåra att dra. 
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6.6  ANALYS AV MODELLENS GILTIGHET GENOM JÄMFÖRELSE AV SIMULERADE 
VÄRDEN MED POLYSUN OCH AV SP 

SP har  inte bara validerat sin modell mot mätvärden det aktuella året, utan även gjort ytterligare några 
kortare  mätserier  för  validering  av  modellen.  SP  hade  tillgång  till  korrekt  klimatdata  och  dessutom 
tillgång  till  eventuell  övrig  information  om  mätningarna  som  inte  framgår  av  rapporten. 
Förutsättningarna för att göra en bra modell var alltså goda. SP:s modell anses därför pålitlig och därmed 
användbar för validering av referensmodellen. Simuleringarna som utfördes av SP gjordes med TRNSYS. 

Polysunsimuleringen  av  System  I  och  II,  utan  förhöjd  tappvarmvattenlast  under  juli,  visade  på  ett 
energitillskott på 4 371 respektive 4 752 kWh per år. SP simulerade samma system, också med klimatdata 
för  Stockholm  1986  och  utan  förhöjd  tappvarmvattenlast.  SP:s  simuleringar  visade  ett  tillskott  på 
4 440 respektive 4 710 kWh. Totaltillskottet enligt simuleringen med Polysun var alltså 1,6 procent lägre, 
respektive 0,9 procent högre jämfört med SP:s simuleringar. Även månadsvis visade energitillskottet god 
överensstämmelse, se Figur 6.4 och Figur 6.5. 

 

 

FIGUR 6.4. JÄMFÖRELSE AV MÅNADSVÄRDEN FÖR TILLFÖRD SOLENERGI TILL TANKEN, SYSTEM I, SIMULERADE AV SP OCH 
MED POLYSUN.  
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FIGUR 6.5. JÄMFÖRELSE AV MÅNADSVÄRDEN FÖR TILLFÖRD SOLENERGI TILL TANKEN, SYSTEM II, SIMULERADE AV SP OCH 
MED POLYSUN.  

 

6.7 OSÄKERHET 

Jämförelsen mellan simulerade och uppmätta värden i avsnitt 6.5 visar en  låg överrensstämmelse. Detta 
antas  bero  på  att  klimatdata  från  ett  annat  år  har  använts  i  simuleringen  och  slutsatser  om modellens 
osäkerhet kan ej göras.  

I  jämförelsen  mellan  simulerade  värden  från  Polysun  och  simulerade  värden  från  SP,  avsnitt  6.6, 
överrensstämmer  resultaten väl med varandra.  SP har  i  sin  rapport  gjort  en uppskattning  att modellen 
överskattar  den  tillförda  solenergin.  Överskattningen  beräknas  vara  mindre  än  3  %  för  System  I  och 
mindre än 4,5 % för System II. Simuleringen i Polysun gav ett utbyte som var 0,9 % högre, respektive 1,6 
% lägre än resultatet från SP.  

I  SP:s  rapport  konstateras  också  att  SP:s  modeller  överskattar  täckningsgraden  i  ”majsekvensen”  och 
underskattar täckningsgraden i ”höstsekvensen”, vilket är två valideringsmätserier som gjordes året efter 
den ordinarie mätningen. Felet för majsekvensen antogs gälla för icke uppvärmningssäsong och felet för 
höstsekvensen  antogs  gälla  för  uppvärmningssäsong.  Detta  kan  förklara  skillnaderna mellan  resultaten 
från  simuleringarna  i  Polysun  och  simuleringarna  gjorda  av  SP,  Figur  6.4  och  Figur  6.5.  
Solenergitillskottsprofilen  från  modellerna  skapade  i  Polysun  skulle  därmed  möjligen  kunna 
överrensstämma bättre med verkligheten än SP:s modeller.  
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7 KÄNSLIGHETSANALYS 

Hur  olika  parametrar  i  solfångarsystemet  påverkar  utfallet  har  undersökts  i  samband  med 
dimensionering  av  anläggningen  till  Almunge  förskola.  Känslighetsanalysen  kommer  därför  undersöka 
hur  parametrar  som  inte  direkt  har  att  göra  med  systemutformningen  påverkar  resulutatet.  För 
känslighetsanalysen används det optimerade solfångarsystemet med en utformning som beskrivs enligt 
avsnitt 5.8. 

7.1 FÖRÄNDRAD TAPPVARMVATTENLAST 

Eftersom  förskolan  ännu  inte  är  byggd  så  är  förbrukningen  av  tappvarmvatten  något  osäker. 
Uppskattningen  av  förbrukningen  bygger  på  erfarenheter  från  liknande  byggnader  och  planerad 
verksamhet.  

Simuleringar  visar  att  en  minskning  av  tappvarmvattenlasten  ger  ett  minskat  solvärmeutbyte.  En 
minskning av tappvarmvatten med 20 % innebär att solvärmeutbytet minskar med 8 % och en minskning 
med 30 % gör att utbytet minskar med 13 %.  
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FIGUR  7.1.  SOLVÄRMETILLSKOTT  FRÅN DEN OPTIMERADE ANLÄGGNINGEN  BEROENDE  PÅ  TAPPVARMVATTENLAST.  EN 
MINSKAD  TAPPVARMVATTENLAST  INNEBÄR  ATT  EN  MINDRE  ANDEL  AV  SOLVÄRMEN  KAN  TAS  TILLVARA  UNDER 
SOMMAREN. 
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En felaktig uppskattning av tappvarmvattenlasten leder till ett missvisande resultat. Det är därför viktigt 
att göra en noggrann bedömning av vilken varmvattenförbrukning som kan väntas. Som exempel kan ett 
val  av  snålspolande  armaturer  göra  att  förbrukningen  blir  40 %  lägre  än  om  normala  armaturer  väljs 
(Energimyndigheten 2010b). 

7.2 KLIMATETS INVERKAN 

Vid simuleringar används klimatdata som anses vara representativ för hur ett normalt år ser ut. Polysun 
använder klimatdata enligt Meteonorm 6.0. 

SP  har  tidigare  använt  klimatdata  för  Stockholm  1986  som  normalår  vid  beräkning  och  simuleringar. 
Sedan 2009 har SP övergått till Meteonorm 6.0 för beräkning av solfångares årsutbyte vid 50⁰C. Detta är 
numera även standard för många beräkningsprogram.  
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FIGUR 7.2. KLIMATETS INVERKAN PÅ SOLVÄRMEUTBYTET. BÅDE STOCKHOLM METEONORM 6.0 OCH STOCKHOLM 1986 ÄR 
KLIMATDATA  SOM  ANVÄNDS  FÖR  ATT  REPRESENTERA  ETT  NORMALT  ÅR.    TROTS  DETTA  BLIR  DET  SIMULERADE 
SOLVÄRMEUTBYTET 9 % LÄGRE OM STOCKHOLM 1986 ANVÄNDS SOM KLIMATDATA ISTÄLLET FÖR METEONORM 6.0. 

Trots  att de båda klimatmodellerna  ska  representera  ett  normalt  år  i  Stockholm  så blir  det  simulerade 
utbytet 9 %  lägre om klimatdata  för Stockholm 1986 används. Klimatets  inverkan på  resultatet är stort 
och  detta  innebär  också  att  jämförelser mellan  simuleringar  och  verkliga  anläggningar  bör  göras med 
försiktighet, om inte samma klimat har använts vid simuleringen. Det är  inte bara möjligt att resultaten 
kommer att skilja sig åt, utan troligt.   
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8 RESULTAT 

Att  installera  en  solvärmeanläggning  på  Almunge  förskola  är  en  lönsam  investering.  Om 
dimensioneringen  görs  med  traditionella  tumregler  så  sparas  295 000 kr  jämfört  med  om  byggnaden 
uppförs utan solfångaranläggning. 

Om  anläggningen  istället  dimensioneras  med  hjälp  av  ett  simuleringsverktyg  så  finns  det  större 
möjligheter att optimera utformningen utifrån givna förutsättningar. I fallet Almunge förskola föreslås att 
en större anläggning byggs då detta sparar 384 000 kr jämfört med att ingen solvärmeanläggning byggs. 
Användandet av ett  simuleringsprogrammet Polysun medförde alltså en besparing på 89 000 kr  i detta 
fall. Att använda ett simuleringsverktyg får därmed anses lämpligt vid dimensionering av solvärme.   

Den föreslagna anläggningen har 41 m2 solfångaryta bestående av vakuumrör. Arean är nästan 2,5 gånger 
så  stor  som branschens  tumregler  föreslår. Ackumulatortankens volym är något mindre  än vad  samma 
tumregler säger. 1 500 liter innebär 37 liter per kvadratmeter solfångaryta, jämfört med tumreglerna som 
säger  50‐100 liter  per  kvadratmeter.  Anledningen  till  att  en  något  anläggning med  större  solfångare  är 
mest ekonomiskt i detta fall är att en förhållandevis lång kalkylperiod används, 33 år. 

När  solfångarens  parametrar  undersöks  visar  det  sig,  inte  helt  oväntat,  att  solfångararean  och 
solfångarens verkningsgrad har  stor  inverkan på  solvärmeutbytet.  Solfångarens  förlustkoefficienter  har 
en mindre påverkan i förhållande till detta.  

När plana solfångare jämförs med vakuumrör så visar det sig att plana solfångare är lönsammast i normalt 
eller lågt dimensionerade system, och vakuumrör är lönsammast i system med större solfångaryta. I och 
med  att  vakuumrörsolfångaren  kan  täcka  en  större  andel  av  värmebehovet  under  vår  och  höst  så  kan 
denna bli lönsam i system med stor solfångaryta, trots det dyrare priset. 

Placeringen  av  solfångaren  påverkar  utbytet.  Normalt  är  den  optimala  placeringen  av  solfångare  rakt 
sydlig  riktning  och  med  25‐65  graders  lutning  från  horisontalplanet  (Andrén  2007a).  I  fallet  med 
förskolan visar det sig att den optimala riktningen är rakt sydlig och att den optimala vinkeln är 50 grader 
för det lägre dimensionerade systemet och 60 grader för det högre dimensionerade systemet. Den branta 
lutningen gör att solfångaren bättre kan ta tillvara på solenergin då solen står lågt, under vår och höst. 

Att  ändra  ackumulatortankens  volym  (ändrad  diameter)  har  en  låg  påverkan  på  solvärmeutbytet.  Om 
tanken  underdimensioneras  så  sjunker  dock  utbytet  snabbt.  Om  tanken  överdimensioneras  fortsätter 
visserligen  solvärmetillskottet  att  växa,  men  det  gör  även  förbrukningen  av  energi  från  den  externa 
värmekällan,  i  detta  fall  en  pelletspanna.  Detta  beror  på  att  solvärmen  kan  stå  för  spetsvärmen  en  allt 
mindre del av tiden och att värmeförlusten från tanken ökar. 

De olika systemalternativen visar att det är mest lönsamt att använda ett kombisystem i detta fall. Att göra 
systemet  mer  komplext  än  referenssystemet,  med  inmatning  av  solvärme  på  flera  nivåer,  gav  ingen 
minskad förbrukning av energi.   

Känslighetsanalysen  visar  att  en  felaktigt  dimensionerad  tappvarmvattenlast  har  stor  påverkan  på 
resultatet  av  simuleringen.  Om  en  grov/felaktig  uppskattning  görs  avseende 
tappvarmvattenförbrukningen  så  kommer  resultatet  bli  missvisande  oavsett  hur  bra  modell  som 
konstrueras  och  simuleras.  I  detta  fall  visar  simuleringen  att  solvärmeutbytet  minskar  med  8 %  om 
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varmvattenförbrukningen  minskar  med  20 %,  och  att  utbytet  minskar  med  13 %  om  förbrukningen 
minskar med 30 %.  

Känslighetsanalysen  visar  också  att  klimatet  som  används  vid  simuleringen  är  viktigt  för  utfallet.  När 
normalåret 1986 (Stockholm) jämförs med Meteonorm 6.0 så skiljer sig utfallet med 9 %. Detta trots att 
de båda brukar användas för att beskriva ett normalår.  

Simuleringsprogram  är  en  värdefull  tillgång  vid  projektering  av  solvärmeanläggningar.  För  ett  korrekt 
resultat krävs god kunskap om programmet och korrekt indata. Simuleringar bör främst ses som ett sätt 
att uppskatta ett normalt utbyte och jämföra alternativ med varandra. Att i förväg beräkna utbytet för ett 
specifikt år är omöjligt då vädret har stor inverkan på faktiska resultatet.  

Polysun  är  en  schweizisk  programvara  vilket  gör  att  de  flesta  ingående  komponenter  härrör  från  den 
centraleuropiska  marknaden.  Mycket  få  komponenter  från  den  svenska  marknaden  finns  inlagda  i 
databasen  vilket  gör  arbetet  mer  tidskrävande.  Dessutom  ökar  risken  för  fel  när  komponenterna  ska 
definieras  av  användaren.  En  svensk  översättning  av  programmet  finns men  denna  version  innehåller 
många  språkliga  fel  och  saknar  vissa  hjälptexter.  En ökad  anpassning  till  den  svenska marknaden  vore 
önskvärd.  

SP  gjorde  år  2001  mätningar  på  två  solvärmesystem  för  att  jämföra  plana  solfångare  och 
vakuumrörsolfångare.  Systemen  modellerades  av  SP  och  simuleringar  gjordes  för  att  belysa  hur 
förändringar i systemen påverkade solutbytet. Genom att förändra modellen av Almunge förskola till att 
likna de testade systemen drogs slutsatser om Polysunmodellens giltighet.  

En  jämförelse mellan  verkliga mätvärden  och  simulerade  värden  från  Polysun  visar  en  låg  korrelation. 
Detta antas bero på klimatdatafilen som använts vid simuleringen. Eftersom klimatdata  för det aktuella 
året och den aktuella platsen ej fanns tillgänglig så användes klimatdata för normalåret Stockholm 1986. 
Några slutsatser om modellens noggrannhet kunde ej dras av detta.  

Resultaten från simuleringarna i Polysun stämmer dock väl överrens med de värden som SP fick när de 
gjorde simuleringar med samma klimatdata. Polysunsimuleringen visar ett beräknat solvärmeutbyte som 
är  0,9 %  högre  respektive  1,6 %  lägre  än  SP:s  simuleringar.  SP  bedömde  att modellerna  överskattade 
solvärmetillskottet med 3 % respektive 4,5 % jämfört med verkligheten. Detta kan ge en uppfattning om 
storleken på felet vid simuleringarna i Polysun. Det indikerar också att Polysunsimuleringen överskattar 
solvärmeutbytet något. 

 

   



 

  52

9  DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

En  stor  besparing  skulle  kunna  göras  om  solvärmesystemet  till  Almunge  förskola  dimensioneras  enligt 
denna rapport jämfört med om anläggningen dimensioneras enligt tumregler. Att det finns en nytta med 
att använda simuleringsverktyg är därmed uppenbart.  

Det är alltid viktigt att göra klart för sig vem som har gjort simuleringen, vilka indata som använts och vad 
syftet har varit med att göra simuleringen. Med resultaten ovan i bakhuvudet inses att utfallet i viss mån 
kan styras genom att göra antaganden som bäst tjänar syftet. Vilket klimat som används eller hur värme‐ 
och  varmvattenlast  fördelas  kan  påverka  i  stor  utsträckning.  Det  finns  därför  ett  värde  i  att  själv  göra 
simuleringen (om kompetens finns) eller låta en oberoende part göra detta.  

Att de indata som används är korrekt kan inte nog betonas. En grundlig genomgång av förbrukningsdata 
och förbrukningsmönster är mycket värdefullt. Resultatet visar att förbrukningen av varmvatten påverkar 
utfallet  av  simuleringen  betydligt.  En  minskning  av  varmvattenförbrukningen  med  30  %  minskar 
solvärmetillskottet  med  13  %.  Detta  kan  ställas  i  relation  till  det  faktum  att  byte  till  snålspolande 
armaturer kan minska varmvattenförbrukningen med 40 %. Eftersom förskolan ej har byggts så har en 
uppskattning  fått  göras  angående  varmvattenförbrukningen.  I  detta  fall  skulle  det  vara  intressant  att 
undersöka på vilka grunder denna uppskattning är gjord.  

Vid design av ett solfångarsystem är det inte bara systemets utformning och val av komponenter som är 
viktigt. Val av kalkyleringsperiod och kalkylräntor har stor inverkan på det ekonomiska utfallet. Dessutom 
kan det finnas miljömässiga krav och önskemål som kan spela in. Kan man till exempel acceptera en något 
högre kostnad om det innebär en koldioxidneutral uppvärmning? 

Då värme producerad med el  i  princip eliminerats  så kan ett antagande om en miljömässig vinst också 
göras. En kvantifiering av denna miljövinst har inte gjorts inom ramen för detta projekt.  

I avsnitt 0  studeras  solfångarparametrarnas  inverkan på  solvärmeutbytet.  Dessa  simuleringar  gäller  ett 
system som är lågt dimensionerat. Man kan vänta sig att förlustkoefficienterna har större påverkan på ett 
system med större solfångaryta, då dessa ofta arbetar med högre temperaturer.  

9.1 FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG 

I  arbetet  med  detta  projekt  har  ambitionen  varit  att  ha  väl  underbyggda  indata  och  minimera  egna 
antaganden.  I  vissa  fall  har  dock  egna  antaganden  och  förenklingar  gjorts  på  grund  av  tidsdisponering 
och/eller att vissa fakta sakas. Nedan listas några punkter som skulle kunna förbättras. 

• Kulvertförlusterna har en betydande  inverkan på kalkyler och resultat. Förlusten har beräknats 
utifrån  tillverkarens  produktinformation.  Effektförlusterna  anges  dock  med  antagande  om  att 
vissa  förutsättningar  gäller.  Dessa  kan  till  exempel  vara  markbeskaffenhet  och  vilket  djup 
kulverten  placeras  på.  Temperaturen  i  kulverten  antas  vara  konstant  under  de  månader  den 
används. Någon hänsyn till en eventuell temperaturkorrigering på grund av utomhustemperatur 
har ej gjorts. Den tid som solvärmen täcker värmebehovet och kulverten kan hållas avstängd har 
uppskattats utifrån månadsvärden. En noggrannare beräkning av kulvertförlusterna skulle kunna 
göras.  

• Tappvattenmönstret för förskolan grundar sig på gissningar om hur verksamheten kommer att se 
ut  en  vanlig  dag.  Det  vore  önskvärt  att  ha  mer  underbyggda  data  på  detta,  eller  genomföra 
mätningar på byggnader med  liknande verksamhet. Det vore också  önskvärt att undersöka hur 
förbrukningen skiljer sig åt mellan vardagar och helgdagar, samt att implementera detta. 
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• Göra  ytterligare  känslighetsanalyser  för  att  se  hur  olika  förenklingar  skulle  kunna  påverka 
resultatet.  Några  aspekter  som  kunde  undersökas  är  hur  förbättringsförslagen  ovan,  och  den 
förväntade framtida prisutvecklingen på energi påverkar kalkylen. 

9.2 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

I ett arbete som detta måste en mängd avgränsningar göras. Nedan följer några förslag på vad som skulle 
kunna behandlas vid en fortsättning på detta arbete. 

• I  arbetet  undersöks  endast  hur  förskolans  värmekostnad  skulle  kunna  minskas  genom 
installation av solvärme. Det vore även intressant att undersöka hur solvärme står sig mot andra 
energislag, som exempelvis värmepumpar av olika slag. 

• Undersöka huruvida kulvertledningen skulle kunna användas  för att  transportera värme även  i 
omvänd  riktning.  På  detta  sätt  skulle  värmeöverskottet  som  uppstår  under  sommaren  kunna 
användas  i  den  intilliggande  skolan  om  behov  finns.  På  så  sätt  skulle  en  större  andel  av 
solfångarnas potential utnyttjas.  

• Generalisera resultatet till att gälla andra typer av byggnader, och byggnader med annan typ av 
verksamhet.  

• Analysera vilka miljövinster som uppnås om ett solfångarsystem installeras. 

9.3 ÖVRIGA OBSERVATIONER 

I solfångarnas produktblad anges solfångarens utbyte vid 50⁰C. I avsnitt 5.2 dimensioneras en anläggning 
enligt branschens  tumregler. Det visar  sig att utbytet blir nära det angivna utbytet vid 50⁰C.  I detta  fall 
blev det  simulerade utbytet 573 kWh/m2år  jämfört med det  angivna 596 kWh/m2år. Detta  faktum kan 
dels utnyttjas för att ge en ungefärlig uppfattning om en anläggnings förväntade utbyte. Men det kan också 
användas  som  en  mycket  enkel  valideringsmetod  vid  simuleringar.  Om  man  anpassar  sin  modell  till 
branschens tumregler så bör den ge ett utbyte som motsvarar utbytet som anges för solfångaren vid 50⁰C. 
Ökas solfångarytan så ökar det totala utbytet men utbytet per kvadratmeter blir lägre, och vice versa. 
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BILAGA 1 – AREADEFINITION SOLFÅNGARE 

Plan solfångare 

Aperturarean,  referensarean,  är  solfångarens  aktiva  absorbatoryta.  För  en  plan  solfångare  är  det 
detsamma som den genomskinliga delen på solfångaren. Byggarea motsvarar solfångarens yttermått, dvs 
den yta som solfångaren upptar på taket. 

Vakuumrörsolfångare 

Aperturarean,  är  definierad  som  rörets  innerdiameter  gånger  rörens  sammanlagda  längd, 
· · , enl. Figur 1, där n är antalet rör. 

 Byggarean motsvarar även här solfångarens yttermått,  · , enl. Figur 1. 

Vakuumrörsolfångare med reflektor 

Aperturarean för en vakuumrörsolfångare med reflektor motsvarar reflektorns yta,  · , enl. 
Figur 1. 

Byggarea är, på samma sätt som för vakuumrörsolfångare utan reflektor, solfångarens yttermått. 

(SP 2010) 

 

 

FIGUR 1. LÄNGDEFINITIONER VAKUUMRÖRSOLFÅNGARE. (SP 2010) 
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BILAGA 2
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BILAGA 3 – CERTIFIERINGSPROTOKOLL VAC 3.0  

TABELL. SOLAR KEYMARKCERTIFIERINGSPROTOKOLL FÖR VAC 3.0 (CPC 18 OEM). 

 

(Din Certo 2010) 



 

 

BILAGA 4 – INVESTERINGSKALKYL FÖR OLIKA SOLFÅNGARSYSTEM 

TABELL. INVESTERINGSKALKYL1 FÖR OLIKA SOLFÅNGARSYSTEM PÅ ALMUNGE FÖRSKOLA. 

Solfångare Almunge förskola System 0 Ref.system System 1 

Kalkylränta (nominell) 4,0% 4,0% 4,0% 
Kalkylperiod (år)                         33 33 33 
El (pris, prisökning)   El El El 

 (kr/kWh) 1,00 1,00 1,00 
 (nominell) 5,0% 5,0% 5,0% 

Pellets Pellets Pellets Pellets 
 (kr/kWh) 0,51 0,51 0,51 

 (nominell) 5,0% 5,0% 5,0% 
Kulvertförlust (pellets) Kulvert Kulvert Kulvert 

 (kr/kWh) 0,51 0,51 0,51 
 (nominell) 5,0% 5,0% 5,0% 

         

    Före 
åtgärd 

Efter 
åtgärd 

Efter 
åtgärd 

Investeringskostnad (kr)    20 000 167 000 155 000
El (kWh)   19 500,0 0,0 12 265,1
Energikostnad (kr/år)   19 500 0 12 265
Pellets (kWh)   21 900,0 32 725,0 21 900,0
Energikostnad (kr/år)   11 169 16 690 11 169
Kulvertförluster (pellets) (kWh)   5 000,0 10 358,3 5 000,0
Energikostnad (kr/år)   2 550 5 283 2 550
          
Summa energikostnad (kr/år)   33 219 21 973 25 984
Summa energianvändning (kWh/år)   46 400 43 083 39 165
Energikostnad medelvärde (kr/kWh)   0,72    
        
Summa nuvärde, investering och underhåll (kr) 20 000 167 000 155 000
Summa nuvärde, energikostnader (kr) 1 306 439 864 136 1 021 904
Summa nuvärde, alla kostnader (kr) 1 326 439 1 031 136 1 176 904
    Besparing: 295 303  149 535 
      LÖNSAMT LÖNSAMT

 

1 Beräkningen  är  gjord med hjälp  av  kalkyleringsverktyget  Edkalkyl  som är  gjort  av  Lars Abrahamsson 
Fastighetskonsult  i  samarbete  med  Boverket.  [Elektronisk].  Tillgänglig: 
http://www.edkalkyl.se/sammanfattning.html [2010‐11‐30] 

   



 

 

 

System 2 System 3 System 4 System 5 System 6 

4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 
33 33 33 33 33 
El El El El El 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 

Pellets Pellets Pellets Pellets Pellets 
0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 
5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 

Kulvert Kulvert Kulvert Kulvert Kulvert 
0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 
5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 

          
Efter åtgärd Efter åtgärd Efter åtgärd Efter åtgärd Efter åtgärd 

180 000 250 000 256 000 338 000 167 000
45,1 733,9 653,0 192,1 33 221,1

45 734 653 192 33 221
32 841,9 27 563,3 27 703,9 25 755,5 0,0

16 749 14 057 14 129 13 135 0
10 358,3 6 591,7 6 591,7 6 591,7 0,0

5 283 3 362 3 362 3 362 0
          

22 077 18 153 18 144 16 689 33 221
43 245 34 889 34 949 32 539 33 221

       
       

180 000 250 000 256 000 338 000 167 000
868 254 713 920 713 558 656 352 1 306 521

1 048 254 963 920 969 558 994 352 1 473 521
278 185  362 519 356 881 332 087  -147 083 

LÖNSAMT LÖNSAMT LÖNSAMT LÖNSAMT EJ LÖNSAMT
 

 



 

 

BILAGA 5 – INVESTERINGSKALKYL FÖR OPTIMERAT SYSTEM 

Tabell.  Investeringskalkyl1  för  solfångaranläggning  till  Almunge  förskola.  System  0  är  utan  solfångare, 
Referenssystemet  är  dimensionerat  enligt  branschens  tumregler  och  Optimerat  system  har 
dimensionerats med hjälp av programvaran Polysun. 

Solfångare Almunge förskola System 0 Referens-
system 

Optimerat 
system 

Kalkylränta  nominell 4,0% 4,0% 4,0%
Kalkylperiod                                         år 33 33 33 
          
El (pris, prisökning)   kWh El El El 
  kr per 1,00 1,00 1,00 
  nominell 5,0% 5,0% 5,0% 
Pellets kWh Pellets Pellets Pellets 
  kr per 0,51 0,51 0,51 
  nominell 5,0% 5,0% 5,0% 
Kulvertförlust (pellets) kWh Kulvertförlust Kulvertförlust Kulvertförlust
  kr per 0,51 0,51 0,51 
  nominell 5,0% 5,0% 5,0% 
          
    Före åtgärd Efter åtgärd Efter åtgärd 
Investeringskostnad                                   20 000 167 000 286 000
        
El (kWh)   19 500,0 0,0 478,0
Energikostnad (kr/år)   19 500 0 478
Pellets (kWh)   21 900,0 32 725,0 25 224,0
Energikostnad (kr/år)   11 169 16 690 12 864
Kulvertförluster (pellets) (kWh)   5 000,0 10 358,3 6 591,7
Energikostnad (kr/år)   2 550 5 283 3 362
          
Summa energikostnad (kr/år)   33 219 21 973 16 704
Summa energianvändning (kWh/år)   46 400 43 083 32 294
Energikostnad medelvärde (kr/kWh)   0,72    
        
Summa nuvärde, investering och underhåll (kr) 20 000 167 000 286 000
Summa nuvärde, energikostnader (kr) 1 306 439 864 136 656 935
Summa nuvärde, alla kostnader (kr) 1 326 439 1 031 136 942 935
    Besparing: 295 303  383 503 
  LÖNSAMT LÖNSAMT
 

 

1 Beräkningen  är  gjord med hjälp  av  kalkyleringsverktyget  Edkalkyl  som är  gjort  av  Lars Abrahamsson 
Fastighetskonsult  i  samarbete  med  Boverket.  [Elektronisk].  Tillgänglig: 
http://www.edkalkyl.se/sammanfattning.html [2010‐11‐30] 
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