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Abstract

Utredning av solenergi för drivning av sorptiv kylprocess för
inomhusluften på Stockholmsarenan
Investigation of solar energy to drive the desiccant
cooling process for indoor air in Stockholm Arena

Erik Wallin

Cooling down the indoor air can be done in several ways. One way is desiccant
cooling which will be used at the Stockholm Arena. This method is used in air
handling units that use temperature changes and moisture fluctuations in the air. One
of the steps is to add heat during the cooling process in order to reduce the relative
humidity of the exhaust air. The air passes thru an adsorptions rotor which then
absorbs moisture from the supply air. This results in the closing stages that the supply
air temperature drops when hydrating and the result is a cooler indoor temperature
than the outdoor.
	This report is a result of a diploma work in building construction at Uppsala
University and is written as a guide for the Stockholm Arena to reduce the
consumption of purchased thermal energy, with the aim of producing its own energy.
This is reported from a technical perspective, focusing at the design of a proper
system. Heat energy is today planned to be brought from district heating. It could
thou be replaced by other alternatives such as solar panels. To determine this, it
investigates whether and to what degree solar panels can replace the district heat at
the cooling process of the indoor air from a technical perspective. This has been
implemented with literature studies and interviews and further on calculations of
energy but also financially by the annuity method.
	The case is focused on the summer conditions when the sorptive refrigeration will
be used. According to that calculations and assumptions have been made for probable
energy consumption and production. There after the investment costs were
determined. 
	The results gave that flat glazed solar collectors had a lower cost based on the
energy production but it required a much larger area than the vacuum solar
collectors. Based on the investment cost, vacuum solar collectors would be less
economi-cally significant.
	Further analysis showed that the solar panels took up almost the same amount of
area whether of choosing them to stand free or be placed right on the roof. The
investigations of the operating temperature of the heating coil gained 60 degrees
Celsius to optimize the performance. The size of the storage tank should not exceed
3 cubic meters to obtain adequate energy changes. Solar energy is added to the tank
at an external heat exchanger. At times when the heat input from the solar panels is
lower than required the district heat is the most appropriate kind to provide external
heat. This heat is given to the hot water slope leaving the tanks so it won’t disrupt the
energy output from the solar panels. In converted case where the production of heat
is greater than required the heat energy can be used for hot water production.
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Sammanfattning	
Att kyla inomhusluft kan ske på flera vis. Ett sätt är sorptiv kylteknik och kommer att 
användas  vid  Stockholmsarenan.  Denna metod  används  i  luftbehandlingsaggregat 
där man arbetar med temperaturförändringar samt fuktskiftningar hos luften. Sorptiv 
kylteknik kan delas upp  i  två delar evaporativ kyla och adsorptiv kyla. Ett av stegen 
iden adsorptiva delen är  att  tillsätta  värme under  kylprocessen  för att minska den 
relativa fuktigheten hos frånluften. Därefter passerar frånluften en adsorptionsrotor 
vilken medför att fukt upptas från tilluften. Detta medför i avslutande steg att tilluf‐
tens temperatur sjunker genom att åter fukta den och man får en lägre temperatur, 
detta är den evaporativa delen.  

Denna  rapport  är  resultatet  av  ett  examensarbete  i  byggteknik  vid Uppsala 
Universitet och  är  skriven  som en  vägledning  för  Stockholmsarenan  att minska  åt‐
gången av köpt värmeenergi, med målet att kunna producera sin egen energi. Detta 
redovisas ur en teknisk synvinkel med fokus på lämplig systemuppbyggnad. Värmee‐
nergin  planeras  idag  att  komma  från  fjärrvärme.  Istället  skulle  fjärrvärmen  kunna 
ersättas  av  alternativ  värmeenergi,  exempelvis  från  solfångare.  För  att  ta  reda  på 
detta undersöks om, och  i vilken grad, solfångare kan ersätta  fjärrvärme  i kylnings‐
processen, av inomhusluften på arenan ur ett tekniskt perspektiv. Detta har genom‐
förts med hjälp av litteraturstudier och i kontakt med företag samt beräkningar dels 
energimässigt men också ekonomiskt med annuitetsmetoden.  
  Arbetet  har  utgått  från  sommarfall  då  den  sorptiva  kyltekniken  kommer  att 
användas. Där beräkningar och antaganden gjorts  för  trolig energiåtgång samt pro‐
duktion. Där efter har investeringskostnader samt priset per kWh fastställts.  

Av solvärmekostnaden gick att uttyda att ett val av plana glasade solfångare, 
gav en  lägre kostnad per utvunnen kWh över året totalt men att det krävdes en be‐
tydligt mycket större disponibel yta för ett montage än vid val av vakuumsolfångare. 
Grundinvesteringsmässigt vore det mindre ekonomiskt kännbart att välja vakuumsol‐
fångare.  

Placeringsmässigt  går det på  ett  ut  energimässigt  och platsmässigt  ifall man 
väljer att placera solfångarna fritt stående eller direkt på taket. Vidare analyserades 
att driftstemperaturen hos värmebatteriet lämpligast skulle ligga på 60 grader för att 
maximera  systemets prestanda. Ackumulatortankarnas  storlek bör  inte överstiga  3 
kubikmeter för att erhålla  lämpligt energiutbyte. Solenergin tillförs ackumulatortan‐
ken via en värmeväxlare på utsidan. Vid tillfällen då värmetillförseln från solfångarna 
är  lägre än behovet anses  fjärrvärme  vara det  lämpligaste  sättet att  tillföra extern 
värme vilket i så fall sker på varmvattenledningen som lämnat ackumulatortanken för 
att  inte  störa energiutbytet  från  solfångarna. Vid  fall då produktionen av värme är 
högre än behovet kan värmeenergin användas till varmvattenproduktionen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Luftbehandlingsaggregat, solfångare, sorptiv kylteknik  	
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Förord 
Följande rapport är ett examensarbete som omfattar 15 hp och avslutar min utbild‐
ning till högskoleingenjör inom byggteknik på 180 hp vid Teknisk‐Naturvetenskapliga 
fakulteten vid Uppsala Universitet. Examensarbetet är utfört under våren och som‐
maren 2011  i samarbete med PEAB Stockholm, vid dess projekt Stockholmsarenan. 
Jag skulle vilja rikta ett speciellt tack till Göran Grothe som varit min handledare och 
Stefan Martinsson på PEAB som gett mig möjligheten att utföra detta examensarbete 
vid Stockholmsarenan  samt  för deras hjälp och  råd.  Jag vill även  tacka min ämnes‐
granskare Christer  Steinvall på Uppsala Universitet  för hans  stöd och de  idéer och 
förslag han bidragit med under mitt  skrivande.  Jag  vill  även  tacka min  examinator 
Patrice Godonou vid Uppsala Universitet. 
 

Uppsala i augusti 2011 
Erik Wallin
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1. Inledning	
I  dagens  samhälle  ställs  höga  krav  på  ett  behagligt  inomhusklimat  året  om.  Stora 
väder‐  och  temperaturskillnader  i  Sverige  skapar  ett  behov,  att  på  vintern  tillföra 
värme och på sommaren att kyla för att upprätthålla en trivsam inomhustemperatur. 
Bland  de  vanligare metoderna  tillhör  att  styra  klimatet  genom  ventilationen. Dels 
förkommer frekvent i modernare system en överföring av värmeenergin mellan från‐ 
och tilluften, så kallad värmeväxling. Systemen kan kompletteras så att även kyla och 
värme kan tillföras luften i vad som kallas luftbehandlingsaggregat.  

Denna rapport behandlar ämnet om kylning av tilluft, med djupare  ingång på 
en specifik kylning kallad sorptiv kylning med syftet att undersöka och beskriva tekni‐
ken och  sammanställa denna  i ett  lämpligt  system  för arenans behov. Ett delmål  i 
detta är att det  föreslagna systemet också ska  innebära en minskad åtgång av köpt 
värmeenergi. 

Undersökning  avser  ett pågående byggprojekt  av  Stockholmsarenan  vid Glo‐
benområdet  i Stockholm. Stockholmsarenan ska bli en multiarena med 30 000 sitt‐
platser och ska förses med tak för att kunna bedriva verksamhet året om. Utförandet 
sker i samarbete med Peab som är totalentreprenör vid arenabyggandet. De tillsam‐
mans med ägaren Stockholms stad efterstävar att bygga en miljövänlig arena och tog 
därför upp saken om en undersökning av den sorptiva kyltekniken vid min förfrågan 
om examensarbete.  

Rapporten är uppdelad  i två delar där den första är skriven ur ett oberoende 
perspektiv  från Stockholmsarenan där  fokus  läggs på den  tekniska bakgrunden. Vi‐
dare går det in på placeringsalternativ och systemuppbyggnad hos solfångare, däref‐
ter beräkningar av energiförsörjning med olika temperaturer samt energiproduktion‐
er hos lämpliga solfångare som är utvalda av två solfångstillverkare. Del 2 tar därefter 
vid med fokus på stockholmsarenans behov där del 1 används som referens. Energi‐
behov  fastslås  samt  kopplas  samman  med  solfångarnas  produktion  och  därefter 
kommer en ekonomisk kalkyl. 

Detta kan sammanfattas  i att värmebehovet analyseras under sommartid hos 
aggregatet samt möjligheten att erhålla denna energi genom en  installation av sol‐
fångare. Därefter använda den erhållna energin  i  luftbehandlingsaggregaten  för att 
kyla  inomhusluften. Detta utförs som ett examensarbete för att bistå Peab  i sitt ar‐
bete  att  slutföra  Stockholmsarenan med  en  tydlig miljöprofil.  Redan  innan  denna 
utredning  var  arenan  planerad  för  att  klara  nivå  ”Guld”  i miljöklassningssystemet 
Miljöbyggnad.  
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2. Bakgrundsbeskrivning	
Tekniken bakom sorptiv kylteknik har studerats i litteratur och dels hur detta planera 
att tillämpas på arenan. Vidare har en marknadsundersökning av lämpliga leverantö‐
rer samt deras teknik bakom olika solfångare och luftbehandlingsaggregat. Detta har 
skett genom  intervjuer med solfångstillverkare,  litteraturstudie om solfångare samt 
den tidigare valda fjärrvärmekylningstekniken. 
   Inom  denna  sorptiva  kylteknik  används  luftbehandlingsaggregat med  dubbla 
roterande  värmeväxlare.  Luftens  temperatur  sänks  genom  att  fukta  samt  avfukta 
luften om vart annat.  I denna process värms även  luften  i ett steg och det är detta 
som rapporten specifikt ska ta upp. Det sker med hjälp av ett värmebatteri  i  luftbe‐
handlingsaggregatet som planeras att drivas med fjärrvärme men alternativa, miljö‐
vänliga lösningar är välkommet som komplement. 

För att erhålla värme från solen behövs ett system som tar upp värmen och för 
den vidare till lagring. Komponenten som används för att erhålla denna energi kallas 
solfångare. Dessa ska  inte  förväxlas med solceller som används vid  framställning av 
elektricitet.  Det  finns  i  dag  en  uppsjö  olika  solfångarmodeller,  vakuumsolfångare, 
luftsolvärmesystem, oglasade,  samt glasade plana  solfångare men  jag  väljer  att  in‐
rikta mig på de två vanligaste modellerna och  jämföra dem ekonomiskt och energi‐
mässigt för att sedan undersöka möjligheten hur man kan  integrera dem  i värmesy‐
stemet. 

Undersökningen inkluderar inte arenarummet utan endast övriga lokaler, vilka 
alla kommer erhålla  luft från sorptiv kylteknik. Tidigare det tagits fram vilken typ av 
luftbehandlingsaggregat som ska användas samt vilka maximala effekter dessa kom‐
mer ha. 
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Del	1	
Rapporten  skrivs  i  två delar där del 1 beskriver bakgrunden ur ett oberoende per‐
spektiv från Stockholmsarenan. Fokus läggs på den tekniska bakgrunden. Vidare ana‐
lyseras  solfångare med  placeringsalternativ  och  systemuppbyggnad. Därefter  kom‐
mer beräkningar av energiförsörjning med olika  temperaturer  samt energiprodukt‐
ioner av lämpliga solfångare som är utvalda hos två solfångstillverkare. Del 1 används 
som bakgrund för del 2 där fokus ligger på Stockholmsarenans behov. 
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visar att om medeltemperaturen i solfångaren sänks med 10 grader kommer det att 
ge ca 10‐20% högre värmeutbyte. (4) 
 

3.2.4	Placering	
För att maximera upptagningen av solenergin på årsbasis bör solfångarna vara orien‐
terade mot söder och ha en lutning mellan 27‐60 grader och ha en skuggfri placering. 
Optimal  lutning är mellan 30‐45 grader. Medelvärdet av solinstrålningsvinkeln är 45 
grader i rak sydlig riktning. Tabell 3.1 visar hur mycket mer solfångararea man behö‐
ver för att få ut samma utbyte som vid 45 grader riktad rakt söder under ett år. (4,10) 
 
Tabell 3.1 Skillnader i solfångararea vid för att uppnå samma energiutbyte (10) 

 
För ett större utbyte under sommaren minskas  lutningen och önskar man bättre ut‐
byte under vår och höst ökas lutningen till upp emot 60 grader pga. solens bana. Man 
bör undvika en placering av  solfångarna  i  rak öst‐/västlig  riktning.  (4) Det går dock 
utmärkt att placera dem  i sydöst‐/sydvästlig riktning. Figur 3.4 visar den totala rela‐
tiva  instrålningen över året  för olika  lutningar. Den maximala  instrålningen  fås med 
en vinkling av planet på 40 grader rakt mot söder. 
 

Orientering  Söder  Sydost/sydväst  Öster/väster 

Lutning 15°  1,25  1,39  1,67 

Lutning 30°  1,06  1,20  1,45 

Lutning 45°  1,00  1,12  1,35 

Lutning 60°  0,97  1,11  1,33 

Lutning 90°  1,04  1,16  1,41 
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släpp men minimera värmeförluster. Viktigaste delen  i  solfångaren är absorbatorn, 
denna består av rör som är sammansvetsade eller kopplade till flänsar av aluminium 
eller  koppar. Dessa  är  till  för  att  öka  värmeupptagningen  av  rören  i  vilket  värme‐
mediumet flyter. De kan också vara täckta av en hög absorbent film för att öka upp‐
tagningsförmågan ytterligare. Under absorbatorn sitter sedan ett isoleringsskikt med 
en täckande diffusionsspärr för att minska värmeförluster. (4) Plana glasade solfång‐
are har en drifttemperatur på upp till 100°C. Högre verkningsgrad än vakuumsolfång‐
are vid diffus strålning. (9) 
 

3.2.7	Vakuumsolfångare	
Vakuumsolfångare är inspirerade från lysrörstekniken och består av en mängd sepa‐
rata rör. Rören består ytterst av ett glashölje och sedan ett rör täckt med en absor‐
batorfilm. Mellan dessa skikt är det viktigt att det råder vakuum, detta för att mini‐
mera  termiska energiförluster.  (8) Vidare  finns det  två olika  tekniker när det gäller 
mediumets värmeupptagningsteknik. Det ena kallas heat‐pipe och är den vanligare av 
de två, vilket är ett rör i vilket mediumet flyter. När värmen ökar förångas mediumet 
och det stiger till toppen på röret där en så kallad torr värmeöverföring sker genom 
kondensering. Vid den andra  tekniken, U‐type, är  röret  format  som ett U. Här har 
solfångaren direktkontakt med solkretsen värmebärare vilket innebär en våt värmeö‐
verföring. (4) 

Enligt Sveriges tekniska forskningsinstitut är vakuumrör mer effektiva än plana 
solfångare. De har ca 50 % högre verkningsgrad och skillnaden ökar med arbetstem‐
peraturen. Detta  gäller  främst överdimensionerade  system  som  jobbar med  större 
temperaturdifferenser. Huvudorsaken  till  vakuumsolfångarnas effektivitet  är  att de 
har  en mycket  lägre  värmeförlust. Detta  gör  att  de både  levererar  värme  vid  låga 
temperaturer samt ger mer energi vid högre temperaturer. Ett problem uppstår dock 
vintertid  i och med att vakuumrören har så  låg värmeavgivning och det är att  frost 
och snö ligger kvar betydligt längre på dessa än hos de plana solfångarna. (10) 
 

3.2.8	Ackumulatortank	
Om man  inte vill ha direktvärmande energi, kan man använda en ackumulatortank 
som dygnslager, detta är det vanligast  förkommande  sättet att  lagra värme  för ett 
solfångarsystem, om man  inte använder  tappvarmvattenberedare. Ackumulatortan‐
ken är den viktigaste komponenten i ett värmesystem, dels för att den kopplar sam‐
man systemet men även  i  frågor som  funktion, värmeutbyte och ekonomi. Värmen 
korttidslagras och kan användas vid behov  för att  jämna ut energibehovets  toppar 
och dalar över tid. Ett värmelager tar även vara på den värme som  inte behöver ut‐
nyttjas direkt och lagrar den tills värmeproduktionen blir lägre än behovet. Maximala 
lagringstiden brukar  ligga på 2‐3 dygn beroende på värmetillförsel  till ackumulator‐
tanken samt vilken mängd värme som plockas ur. Då produktionen och behovet av 
värme är på samma nivå, har ackumulatortanken samma uppgift som en värmeväx‐
lare. (11) 

En ackumulatortank består av en välisolerad vattentank där värmen  från sol‐
fångarna  värmer  vattnet  i nedre delen  av  tanken med  cirkulerande  rör  som  avger 
värmen via ett medium, enligt samma teori som för en värmeväxlare. Uttag av värme 
sker  i toppen av tanken på samma vis. För att detta ska  fungera korrekt behövs en 
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För att bedöma den nödvändiga storleken av tanken bör man studera förbruknings‐
mönstret. Den konstanta lasten behöver t ex inte dimensioneras för. Är lasten dessu‐
tom  så pass  stor  i  förhållande  till produktionen  är  lager  endast nödvändigt  för  att 
hantera förbrukningsvariationer under några timmar. För flerdygnvärmelager på 2 till 
3 dygns solvärmeproduktion anger Andrén i sin bok, ”Solenergi” att lämplig dimens‐
ionering är 0,3 m2 solfångare per MWh och 0,1 m3 lagervolym per m2 solfångare. Vid 
system då en större del av värmeproduktionen används direkt klarar man sig med en 
mindre lagringsvolym. För system av denna typ med en lagringstid på upp till ett dygn 
är en lagringsvolym på 40‐80 liter per m2 solfångare aktuell. (4, 10) 
  Att ha  i åtanke när man planerar  för ackumulatortankar är att då  volymen  i 
kubikmeter multiplicerat med  trycket  i bar överstiger 1  krävs en  tredjepartsbesikt‐
ning med  fasta tidsintervall. Dock kan man minska volymen och använda sig av  fler 
tankar så finns möjligheten att frångå det kravet. (11) 
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På vattensidan              (4.3) 
 
Vattens entalpi 
 
  ∙                      (4.4) 
 
h är entalpi i kJ/kg, c är den specifika värmekapaciteten och t temperaturen i °C. För 
vatten kan c = 4,19 kJ/(kg ∙ K) antas.  
 
Luftens entalpi 
 

∙ ∙ ∙ ∙    kJ/kg torr luft          (4.5) 

 
 = 1 kJ/(kg ∙ K) torra luftens specifika värmekapacitet 

 = 1,85 kJ/(kg ∙ K) vattenångans specifika värmekapacitet 
 = 2500 kJ/kg 

 
Tabell 4.1   Sammanfattat resultat av mätningarna gjorda av Fuktkontroll AB (1) 

Tilluftstemperatur  °C  

Utomhus 

26  29

Frånluft 
55 13,8  14,8

65 12,8  13,8

Dif, °C   10 1  1

 
 
Tabell 4.2   Resultat av energiberäkningar med ekvationer  (2.1)‐(2.5) med utgångs‐
punkt från tabell 4.1 

Värmeöverföring  kJ/kg vatten 

Utomhus 

temp  26  29

Frånluft 
55  20,1  19,4

65  27,1  25,2

Dif, %  18,2  34,8  30

 
 
Som synes i tabell 4.1 skiljer sig temperaturen i tilluften endast en grad om man ökar 
värmebatteriets temperatur med 10 grader. Man får därför en ganska liten sänkning. 
Tilluftstemperaturerna är framtagna då systemet används till fullo. Om utetempera‐
turen  stiger  3  grader  i  detta  fallet,  behöver man  öka  värmebatteriets  temperatur 
med 10 grader.  

Tabell 4.2 visar att det åtgår 34,8% samt 30% mer energi om man höjer batteri‐ 
samt avluftstemperaturen med 10 grader och ger i och med det en större värmeöver‐
föring vilket ger en minskning av tilluftstemperaturen med 1 grad vid båda utomhus‐
temperaturerna. En batteritemperatur på 60 grader ger som mest en frånluftstempe‐
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ratur på 55 grader samma sak gäller för ett batteri med 70 grader. Enligt systemhand‐
lingarna bör inomhustemperaturen sommartid vara 18‐ 19 grader. Komfortkrav som 
eftersträvas är att tilluftstemperaturen bör hållas mellan 15‐20 grader sommartid då 
utetemperaturen överstiger  20  grader. Dvs.  inte  lägre  än  15  grader då  kallras  kan 
uppkomma och ge en dragupplevelse. (1, 13) 
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5. Solfångaranalys	
På marknaden finns  idag flertalet olika typer av solfångare. Vid analys  innan anskaf‐
fande av  solfångare, är aspekter  som  investerings‐ och driftkostnad  samt energiut‐
byte viktiga. Vidare följer en redovisning av rekommenderade  industrisolfångare för 
denna typ av system. Dessa är inte helt slumpmässigt utvalda då inte alla producen‐
ter har den erfarenhet och kapacitet  som krävs  för den här  typen av stora system. 
Flertalet olika  solfångstillverkare har  tillfrågats och  två av dem har visat  sig ha den 
erfarenheten, SSolar samt Euronom. Dessa har tillfrågats och deras lämpade produk‐
ter har  jämförts  .Från Euronom heter modellen för plan solfångare, Exosol P2,4 och 
vakuumsolfångare,  Exosol  LBC  20.  S  Solars modeller:  plan  solfångare,  Orbit‐1470, 
vakuumsolfångare Zenit, se tabell 5.1. (11,14,) 
 
Tabell 5.1   Urval av lämpliga modeller (15,16) 

  Längd,bredd Bruttoyta Termisk prod/år Termisk prod/år

Modell  B, H, mm m2
kWh/m2 50°C kWh/modul 

Exosol P2,4  1265, 2069 2,62 431 1021

Exosol LBC 20  1679, 2086 3,50 762 1532

SSolar Orbit‐1470  2100, 1200 2,49 499 1148

SSolar Zenit  2000, 2040 4,08 743 1664

 
De  i tabell 5.1 angivna energivärdena är uträknade för ett standardvärde på 50 gra‐
ders drifttemperatur.  50  grader  är den ungefärliga  snittemperaturen hos de  flesta 
solfångare,  ibland  några  grader  över.  Vakuumsolfångarna  ligger  ofta  några  grader 
varmare  i  drifttemperatur.  Sommartid  ligger  drifttemperaturen mellan  60  och  80 
grader, Enligt SSolar  så  får man ut,  från ca 100 m2  solfångare, 45 000 kWh/år  från 
modellen Orbit‐1470 på ett referensobjekt  i Stockholm. Ett närmare värde kan vara 
svårt att bestämma då värmeupptagningen skiljer sig över tid. Enligt andra referens‐
objekt från SSolar med vakuumsolfångare som vid högre arbetstemperaturer har en 
bättre  verkningsgrad  än  plana  glasade  solfångare  är  produktionen  per  år  istället 
större än det som angetts som standardvärde vid 50 grader. Det specifika referens‐
objektet låg i Båstad där man har marginellt högre solinstrålning över året än i Stock‐
holm. (16) 

Vidare kan refereras till en rapport från Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP, 
som beskriver skillnaderna i prestanda mellan glasade plana‐ och vakuumsolfångare. 
Man har  i den jämfört två  identiska system, den ena med en vakuumsolfångare och 
den andra med en plan glasad solfångare, monterade sida vid sida. Under ett år har 
mätningar gjorts och man har därefter simulerat ett års drift för att jämföra med de 
ursprungliga  systemmätningarna.  Systemen  är  riktade mot  villor  och  består  av  ett 
kombisystem där den övriga  värmen  kommer  från en pelletspanna. Värmen  lagras 
sedan  i en ackumulatortank. Enligt  testerna var vakuumrören  ca 50% bättre än de 
plana  solfångarna per  kvadratmeter. Dessutom blev  skillnaden  ännu högre när  ar‐
betstemperaturen  ökade.  Över  året  höll  de  sig  relativt  lika  i  produktionsmängd 
kontra varandra, vakuumsolfångaren  låg ca 50‐55% högre  i verkningsgrad. Däremot 
hade  vakuumsolfångaren  större problem med  is och  frost och  fick  därför  inte  lika 
mycket  infallande  solstrålning under vissa vinterdagar. Detta  skulle  innebära att en 
yta med 100 m2 solfångare av typen Zenit skulle ha ett utbyte på 45 000*1,5=67 500 
kWh/år. (10) 
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Eftersom att det dimensionerande energibehovet endast är då utetemperatu‐
ren är över 23 grader bör man beräkna beroendet under just denna period. Detta är 
en  svår uppskattning  att  göra då  även  en beräkning  av denna  energimängd  skulle 
vara svår att få någorlunda rimlig. Enligt SP kan man förvänta sig att den årliga ener‐
giproduktionen från solfångare är fördelade som i tabell 5.2. Vidare bör man ta hän‐
syn till hur ofta denna temperatur uppstår och man bör då gå tillbaka till att studera 
antalet timmar med en viss temperatur enligt tabell 5.3.  
 
Tabell 5.2   Fördelning av den totala årsproduktionen av energi hos solfångare under 
sommarmånaderna.(10) 

maj  19% 

juni  17% 

juli  15% 

augusti  9% 

 
 
Tabell 5.3   Antalet gradtimmar för Stockholm (13) 
23 320  
24 210  
25 130  
26 100  
 
Vidare förutsätts att de varma timmarna inträffar under juli och juni, och att tempe‐
raturen är över 23 grader under 12 timmar under dessa dagar vilket totalt skulle  in‐
nebär ca 30 dagar. Detta medför att solfångarna måste producera 600MWh  (totala 
värmebehovet, kap 8.2) fördelat på 30 dagar. Uppskattningsvis produceras ca 20% av 
den totala energiproduktionen under dessa dagar. För SSolars plana solfångare Orbit 
innebär detta att en  yta  av 100 m2 ger en energiproduktion under de aktuella  till‐
fällena  på  9000  kWh/år. Vidare  innebär  detta  att  arean  för  att  uppnå  100%  täck‐
ningsgrad skulle bli ca 6667 m2. Sammanställning av detta visas i tabell 5.4. 
 
Tabell 5.4  De utvalda solfångarnas energiutbyte 

   Termisk prod/år Termisk prod/år Prod, t ≤ 23°C  Area

Modell  kWh/m2 50°C kWh/100m2 kWh/m2  m2/600MWh

Exosol P2,4  431 38 900 78  7 712

Exosol LBC 20  762 68 700 137  4 367

SSolar Orbit‐1470  499 45 000 90  6 667

SSolar Zenit  743 67 000 134  4 478
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Del	2	
Del 2  fokuserar på Stockholmsarenans behov där del 1 kommer användas  som un‐
derlag.  Först  luftbehandlingsaggregatets  förväntade  värmeenergikonsumtion  att 
undersökas  under  sommarförhållanden.  Därefter  kopplas  detta  samman med  sol‐
fångarnas produktion, slutligen ges också en ekonomisk beräkning av solfångarna. 
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6. Stockholmsarenan	

6.1	Bakgrund	
Stockholmsarenan är en modern idrotts‐ och evenemangsarena med plats för 30 000 
sittplatser  och med  en maximal  publikkapacitet  på  40 000  åskådare  vid  konserter. 
Arenan ägs av SGA Fastigheter, ett bolag som i sin tur ägs av Stockholms stad. Arenan 
ligger  till  grund  för  Stockholms  stads  ”Vision  2030”  för  att  utveckla  staden.  Syftet 
med visionen är att utveckla Stockholm till en stad i världsklass där man lagt upp en 
rad olika mål  inom olika områden. Ett av dessa är arrangemang. 14 december 2009 
togs ett genomförandebeslut  i Stockholms kommunfullmäktige, dess för  innan hade 
Peab  AB  tilldelats  totalentreprenaden  av  arenan med  byggstart  hösten  2010  och 
preliminärt ska arenan stå färdig våren 2013.  

I Stockholms stads miljöprogram eftersträvas en hållbar energianvändning där 
man bland annat vill minska energiåtgången i stadens byggnader samt använda sig av 
grön el och energi. Vid nybyggnationer ställs därför extra höga krav för att i framtiden 
kunna klara av ännu hårdare miljökrav. I och med detta eftersträvar Stockholms stad 
att stadens byggnader ska kunna producera sin egen energi. Det är något som tagits 
fasta vid, vid byggandet av Stockholmsarenan.  

Arenan  kommer  att miljöklassas  enligt  ”miljöklassad  byggnad”  där man  har 
planerat för att uppnå högsta nivå dvs. Guld. Detta kommer att uppnås men man vill 
nå  lite  längre och även uppnå  stadens egna miljömål med egenproducerad energi. 
Denna rapport är en del i den utredningen och kommer bygga på det som tagits upp i 
del 1. Enligt anvisningar från Peab ska rapporten inrikta sig mot att leverera värmee‐
nergi  till  luftbehandlingsaggregaten på arenan, då den huvudsakliga energin  för att 
skapa kyla åtgås  just där. Främst ska detta gälla sommartid då värmeenergi behövs 
för att kyla tilluften genom sorptiv kylteknik. (17) 

6.2	Begränsningar	
Efter  råd  från  Peab  ingår  inte  arenarummet  i  denna  undersökande  rapport  då  de 
luftbehandlingsaggregaten inte är av samma teknik som för övriga utrymmen, det är 
endast ett tilluftsaggregat, frånluften går därefter ut genom spjäll i arenataket. Dess‐
utom skulle luftvolymerna som ska behandlas bli alltför stora tillsammans med övriga 
utrymmen och tekniken som planeras för de olika aggregaten för arenautrymmet och 
övriga utrymmen är dessutom olika. 

6.3	Förutsättningar	

6.3.1	Klimatkyla	
Ett delmål för rapporten är att kunna producera klimatkyla med en mindre åtgång av 
köpt energi än vad som idag är planerat. Peab har tidigare gjort en utredning för att 
ta  fram  en  lämplig  klimatkylningsmetod  i  sin  promemoria  11.  Tanken  är  att  den 
mesta kylningen  ska  ske  i  luftbehandlingsaggregaten där det  totala  luftflödet  ligger 
på 120 m3/s fördelat på elva aggregat. Alternativ 1 var att kyla  luften med kylbatte‐
rier  som  är  försedda med  fjärrkyla  och  alternativ  2  att  använda  sig  av  evapora‐
tiv/sorptiv kylteknik. Investeringskostnaden är cirka 3.500.000 kr dyrare för alternativ 
2 men man sparar samtidigt  in cirka 650.000 kr per år  i driftskostnader. Beslut togs 
därför att använda sig av tekniken sorptiv kyla. Mer om denna går att  läsa  i avsnitt 
3.1. Det anmärkningsvärda är att det åtgår värmeenergi för att tillverka kyla och det 
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7. Energisystemets	utformning	

7.1	Bakgrund	
I centrum för energisystemet  ligger  luftbehandlingsaggregatet som finns att studera 
närmare i avsnitt 3.1. I nuvarande planering ska det aktuella värmebatteriet drivas av 
värmeenergi som tillförs via glykolblandat vatten,  i dagsläget  från  fjärrvärme. Enligt 
vad  Peab preliminärt bestämt  ska primär/sekundär  temperatur  vara  60/40  grader, 
dessa  temperaturer är också vad Fuktkontroll  rekommenderar. En vidare analys av 
primärtemperaturen går att hitta  i avsnitt 4.2. Uppdraget är som  tidigare beskrivits 
en undersökning av möjligheten att hitta miljövänliga alternativ till fjärrvärme genom 
egenframtagen värmeenergi. Lämpliga energislag för att producera värme skulle vara 
solenergi, bergvärme, spillvärme samt bioenergi. Övriga energislag så som vatten och 
vind  är  uteslutna.  Arenans  luftbehandlingsaggregat  som  denna  rapport  behandlar 
finns i tabell 6.1. Den kända informationen om dem är ytterst knapp, då endast upp‐
skattade värmeeffekter samt luftflöde fanns att tillgå. Detta skapar vissa problem då 
man inte bör dimensionera efter effekt utan efter energi. (1) 
 
Tabell 7.1  Värden  för  den maximala  effekten  samt  luftflöden  hos  de  elva  luftbe‐

handlingsaggregaten (18) 
 

Aggregat  Värmeeffekt  Luftflöde

   (kW)  m3/s 

LB01  267  10,8 

LB02  149  6,4 

LB03  311  7,9 

LB04  355  17 

LB05  280  9 

LB06  197  6,9 

LB07  394  16,6 

LB08  281  9 

LB09  355  17 

LB10  358  12,1 

LB11  163  14,6 

3110  127,3 
 

7.2	Samband	med	fjärrvärme	
Luftbehandlingsaggregatet  kommer  ha  ett  värmebehov  som  skiljer  sig  över  tiden. 
Beroende  på  utomhustemperaturen  samt  kylbehovet  inomhus  krävs  mer  eller 
mindre  värmeenergi  från  bland  annat  solfångarna.  Solfångarna  är  lämpligen  kopp‐
lade till ackumulatortankar som dygnslagrar värmen. Detta för att klara av skiftningar 
hos värmebehovet.  

Beroende av hur stor solfångaranläggningen tillika mängden solljus under den 
aktuella  tiden,  produceras  olika mängd  värmeenergi.  Detta  kan  beroende  på  om‐
ständigheterna medföra att  lagret  inte  räcker  till, utan koppling mot annan energi‐
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källa kommer vara nödvändig. Fjärrvärme kommer att användas på arenan och anses 
därför vara det rimligaste alternativet som sekundär värmekälla. Denna kan kopplas 
till  systemet på  tre vis. Det ena är att använda  fjärrvärmen  som underordnad vär‐
mare i ackumulatorpanna när inte solfångarna räcker till för att värma vattnet i pan‐
nan. Det andra är att koppla på fjärrvärmen till rören efter ackumulatortanken på väg 
mot luftbehandlingsaggregaten m h a en plattvärmeväxlare, så kallad eftervärmning. 
Alternativt  kan man också  förvärma med  fjärrvärme, detta medför dock ett  sämre 
värmeutbyte i ackumulatortanken och är därför inte fullt så aktuellt i det här fallet då 
man istället i så hög grad som möjligt utnyttja den egenproducerade energin. En av‐
görande funktionell faktor är att direktkopplad värmning i pannan med fjärrvärme är 
användbart  vid  lägre  effekter, och  att  eftervärma  istället  är mer dugligt  vid  större 
effekter. (1) 
 

7.3	Varmvatten	
Dimensionerar man  för  att  värmeproduktionen  ibland  kommer  vara  högre  än  den 
nyttiga för klimatkylan kan det vara  lämpligt att koppla värmeledningarna även mot 
vattenkonsumtionen  i huset genom att hjälpa till med uppvärmning av varmvatten. 
Detta medför  att man  inte behöver oroa  sig  för överdimensionering  av  värmepro‐
duktionen på samma sätt och man minskar också varmvattenkostnaderna.   Detta är 
samtidigt väldigt nödvändigt då värmebatteriet endast sätter igång då utetemperatu‐
ren överstiger 23 grader. Energiproduktionen kommer å andra sidan vara stor även 
vid lägre utomhustemperaturer och behövs därför ta till vara på. Den kan då använ‐
das för andra ändamål där varmvatten är den vanligaste och mest lämpliga. (11) 
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8. Värmebehov	

8.1	Förutsättningar	
För att kunna beräkna värmebehovet behövs en överblick av luftbehandlingsaggrega‐
ten  LB01‐  LB11.  Endast maximal  effekt och några övriga  värden  finns  att  tillgå  för 
beräkningarna  av  värmeenergibehov.  Maximal  effekt  då  utomhustemperaturen 

26  är sammanlagt 3,11MW  för LB01‐LB11. Totala  luftflödet  för LB01‐LB11 är 
127,3 m3/s. Återigen  är  det,  det  tidsödande  simuleringsprogrammet  som  gjort  att 
antalet värden är minimalt. 

Ett problem som ger en osäkerhetsfaktor är att den maximala effekten är ut‐
räknad av Peab medan övriga värden har  tagits  fram  i samarbete med Fuktkontroll 
AB. Detta medför en viss osäkerhet då en kraftig ökning sker av effekttalet mellan 25 
och 26 grader  i utomhusluften. Det är möjligt att  inte batteriets  fulla kapacitet ut‐
nyttjas när utomhustemperaturen når 26 grader vilket man bör ha  i bejakande, dvs. 
att den möjligen inte just då uppnår maxeffekten på 3,11MW. Notera dock att ingen 
hänsyn till detta kommer att göras i kommande beräkningar. (18) 
 

8.2	Beräkningar	
Beräkningarna ska ta fram den totala energimängden som krävs för att täcka behovet 
som finns hos värmebatteriet i luftbehandlingsaggregatet. Resultatet grundar sig i de 
värden  som  fåtts  av  Fuktkontrolls  simuleringsprogram  som  kan  ses  i  tabell 8.1. En 
sammakoppling av dessa med de värden som erhållits i systemhandlingarna ger figur 
8.1 och tabell 8.2. 
 
Tabell 8.1   Värden som erhållits av simuleringsprogrammet. (1) 

Värmeeffekt    

utetemp  kW ‐ 10 m3/s  kW ‐ 127,3 m3/s 

23,5  80  1018,4

25  112  1425,8
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 8.1  Ungefärlig graf över hur effekten ökar med utetemperaturen. 
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Tabell 8.2  Visar en tydligare tabell över värde som används i figur 8.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kurvan i figur 8.1 är ungefärlig för effekten. Energibehovet som av vidare dimension-
ering vore intressant att veta är endast nödvändigt att erhålla ungefärligt. Energibeho-
vet kommer också att skilja sig mellan olika år beroende på temperaturdifferenser 
vilket gör att endast ett riktvärde är intressant i denna rapport. 
 För att få fram energimängden används tabell 8.2 och tabell 8.3 där tid för re-
spektive temperatur erhålls, vilket sedan tillämpas i ekvationen 8.1. 
 
Tabell 8.3 Antalet gradtimmar för Stockholm (13) 
 
23 320  
24 210  
25 130  
26 100  
 
 
Energimängd 
 

	 ∙            (8.1) 
 
 

320 210 ∙ 1018,4 112024	  
210 130 ∙ 1290 103200	  
130 100 ∙ 2267,9 68037	  
100 ∙ 3110 311000	  

 
Totala energimängden: 594261	 600  (13) 
	
 
 
 

  	

Värmeeffekt 

utetemp  kW ‐ 127,3 m3/s 

23  882,6

23,5  1018,4
24  1154,2

24,5  1290

25  1425,8

25,5  2267,9

26  3110
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9. Seriekoppla	solfångare	
I valet av solfångare kan man också seriekoppla olika modeller. Detta enligt teorin att 
oglasade plana solfångare  jobbar bäst  i  låga  temperaturer, de sätts därför  in  först  i 
kretsen, därefter följer glasade plana solfångare, som jobbar bättre i inte alltför höga 
temperaturer. När mediet som flödar genom dessa solfångare sedan når den tredje 
typen, vakuumsolfångare, som jobbar bättre än de andra i höga temperaturer fås en 
komplett kedja som blir billigare att  installera än att exempelvis seriekoppla endast 
vakuumsolfångare då de är klart dyrast i inköpskostnad. Detta behandlas inte vidare 
men är högst intressant att använda sig av vid större system som detta. 
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Dessa resultat ska då jämföras med den maximala möjliga installationsytan som upp‐
skattningsvis skulle vara 5 600 m2 enligt figur 10.1. En Installation med plana glasade 
solfångare skulle därmed  inte kunna uppfylla behovet 100 %. Däremot finns det till‐
räckligt med plats för en installation med vakuumsolfångare. 

10.2	Uppdelning	
Då det finns 11 stycken aggregat som är av  intresse för den här utredningen, förde‐
lade  runt om på arenan vore en uppdelning av värmeförsörjningssystemet en nöd‐
vändighet. I fallet med solfångare vore det lämpligt att dela upp dem i lämplig mängd 
för  att  försörja  ett  luftbehandlingsaggregat.  Då minskas  rörlängden  och man  kan 
även placera ut ackumulatortankarna på olika platser. Detta är också lämpligt vid en 
mindre installation där endast vissa aggregat får värme från solfångare. 
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11. 	Ekonomi	
En  solvärmeinvestering  är  ett  miljövänligt  alternativ  att  erhålla  värmeenergi  på. 
Framförallt för att det är det minimala underhållningskostnader och för att det  inte 
finns några bränslekostnader. Det har dock sina nackdelar  i att energiproduktionen 
varierar stort över tiden på året. Varma, soliga dagar kan stora mängder energi erhål‐
las medan under vintermånaderna kan produktionen i princip ligga nere.  

Att  beakta  vid  en  investering  är  alternativ  kostnad,  räntebelastningar,  ener‐
giprisutveckling, minskad driftkostnad, kapitalkostnad. I stort är det ränte‐ och amor‐
teringskostnaderna som styr lönsamheten eftersom drift och underhållskostnaderna 
kan anses  försumbara. En  realistisk avskrivningstid kan sättas  till 25 år,  tidigare har 
man  velat  hålla  ner  den  siffran  men  med  tiden  har  man  kunnat  påvisa  att  sol‐
fångaranläggningar ska hålla minst den perioden. Teoretiskt sett ökar även värdet på 
byggnaden  vid  en  installation men  det  tas  inte  hänsyn  till  i  den  här  kalkylen.  Vid 
större  anläggningar  brukar man  använda  sig  av  annuitetsmetoden  för  att  beräkna 
lönsamheten. Denna metod fördelar kostnaderna över hela kalkyltiden så att kostna‐
derna är  lika  fördelade över åren  fram  till kalkyltidens slut därefter återstår endast 
driftkostnaderna, vilket för en solfångsanläggning är ca 1‐5 öre per kWh värme, för‐
delat på cirkulationspump och underhåll.  
     

   
	 %

	å ∙
                                    (11.1)  

     

    	 %
	å                (11.2) 

 

där    	 %
	å  annuitetsfaktorn 

    r = årlig ränta 
    n = antal år 
    P = solvärmeproduktion/år [kWh] 
    d = drift och underhållskostnad [kr] 
    G = grundinvestering [kr] 
    S = solvärmekostnad [kr/kWh] 

	
Räntan antas vara 6 % och avskrivningstiden 25 år vilket ger en annuitetsfaktor på 
0,0782. Driftkostnaden antas till 0,03 kr/kWh. (8, 19) 
 
 
Tabell 11.1   Sammanfattning av antalet solfångare som kommer att erfordras för en 
fullständig installation 

Area  Bruttoyta Antal Termisk prod/år 

Modell   m   m2  Solfångare kWh/modul   kWh

Exosol P2,4  8252  2,62 3149 1021  2 894 000

Exosol LBC 20  4672  3,5 1334 1532  1 839 000

SSolar Orbit‐1470  7133  2,49 2864 1148  2 959 000

SSolar Zenit  4791  4,08 1174 1664  1 758 000
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Tabell 11.1 visar en sammanställning av solfångarna för att fylla det totala behovet i 
antal samt areal. Detta används vidare för att göra kostnadsberäkningar. 

De både leverantörerna har försökt delge en kostnadskalkyl på en installation. 
Per Juhlin på Euronom angav ett pris på 3 187 000kr exkl. moms för 300st Exosol P2,4 
och 5 469 000kr exkl. moms  för 300st Exosol  LBC 20.  I priset  ingick  fullt utrustade 
system. En  installationskostnad skulle gå på ca 25 % av priset och  ingick  inte  i Euro‐
noms kostnadskalkyl. Dessa priser är riktpriser, vid en större installation som den här 
typen, skulle medföra en rabatterad summa på minst 20 %. SSolar var lite mer försik‐
tiga och hänvisade till att fullt körklara system skulle kosta någonstans mellan 4 000‐8 
000kr/kWh, beroende på storlek och övriga förhållanden. Uppskattningsvis skulle en 
installation  av  den  här  storleken  för  Orbit‐1470  ligga  på  ca  5 000kr/m2  och 
6 000kr/m2 för Zenit. Sammanfattningsvis ska detta  jämföras med den totala  install‐
ationsmängden för att få den totala kostnaden för ett fullskaligt system. Ett problem 
är att det inte finns tillräckligt med utrymme för att de plana glasade solfångarna ska 
uppfylla den totala energimängden som krävs enligt tabell 10.1. Beräkningarna utgår 
ändå  från  fullstora  system vilket  sedan ger ett pris per kWh enligt ekvation  (11.1). 
Den termiska produktionen minskas till 90 % enligt figur 3.4 då mängden strålningen 
som träffar solfångarna inte är den samma som om de vore placerade i en vinkel på 
40 grader. Resultatet visas i tabell 11.2 och priset visar sig vara ungefär dem samma 
hos både Ssolar och Euronom men där beräkningarna  för Ssolar är mindre exakta, 
därför visas resultatet oberoende av tillverkare. Dessutom tillkommer en driftkostnad 
som uppskattats av Euronom. (11,14) 

Ekonomiskt  stöd  kan  ansökas  om  hos  Boverket. De  ger  ett  stöd  på  ca  2,50 
kr/kWh, år men maximalt 3 miljoner kronor per projekt. Som tabell 11.2 visar skulle 
ett ekonomiskt stöd på 3 000 000 kr ges ut oberoende av modell  ifall man  installe‐
rade ett fullskaligt system, den övre gränsen ligger på 1 200 MWh/år vilket överskrids 
med god marginal. Därför tas även denna summa med i beräkningarna. (20) 

 
Tabell 11.2   Grundinvesteringen exkl. moms  för ett  fullskaligt system med  installat‐
ionskostnader 

Grundinvestering Driftkostn. Solvärmekostnad 

Modell  kr kr kr/kWh 

Plana, glasade  33 000 000 100 000 0,845 

Vakuum  25 000 000 60 000 0,968 
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12. 	Övriga	kombinationer	
På arenan kommer det finnas ca 45 stycken kylaggregat vid kiosker, restauranger och 
barer vilka avger kondensorvärme. Den värmen måste tas upp och transporteras iväg 
pga komfortskäl. Detta kan göras på flertalet vis. De möjliga alternativen är fjärrkyla, 
kylmedelkylare  eller  en  kombination  av  kylmedelkylare  och  värmepump.  Fjärrkyla 
som ger en billig  installation men är dyr  i drift har  inte tagits upp pga den dyra drif‐
ten. Det andra är ett kylmedelsystem som  transporterar värmen  till kylmedelkylare 
på taket. Detta är å andra sidan billigt i drift men utgör en större investeringskostnad, 
detsamma gäller installation av värmepump.  

För  att  kunna  använda biobränsle måste man  förbränna det,  vilket  troligtvis 
både av estetiska skäl och av anledningen att behöva installera förbränningsmaskiner 
inte  skulle vara aktuellt, utöver det krävs också ett  stort underhållsarbete  samt  la‐
gerutrymme. Därför vore det mer intressant med ”renare” alternativ.  
För att kunna använda  sig av bergvärme behöver man borra  flera hål ner  i berget. 
Stockholmsarenan är placerad på berggrund vilket är väldigt lämpligt för detta. Berg‐
värme är en driftsäker värmekälla med lång livslängd. En nackdel är den dyra install‐
ationskostnaden och man får enligt producenter räkna med en återbetalningstid på 
ca 10 år. Bergvärme ger också en konstant energiproduktion över året och skiftar inte 
över  tid  vilket  ger  en  förutsägbarhet.  Problemet med  det  aktuella  värmebatteriet 
som  ska drivas  av denna  värme  är  att den  endast  kommer  vara  aktiv under  korta 
stunder med en stor värmeeffekt. Detta gör bergvärme till en svåranvänd energikälla 
om man inte använder bergvärmen till något annat som t.ex. att värma varmvatten. 
  Ett  stort  problem med  vissa  övriga  energislag  är  att  värmemängderna  som 
erhålls generellt är alldeles för små och utvinning skulle därför vara alltför minimal. 
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13. 	Analys	och	Diskussion	

13.1	Energiberäkningar	
En höjning av batteriets temperatur från 60 till 70 grader skulle vid maximal belast‐
ning  ge  en  sänkning  av  tilluftstemperaturen med  1  grad.  Enligt  utgångspunkt  från 
systemhandlingarna för arenan ska luftbehandlingssystemets maximala prestanda för 
att kyla  ligga vid 26 grader på utomhusluften för att kunna behålla en  inomhustem‐
peratur  på  18  grader.  Därefter  får  inomhustemperaturen  följa med  uppåt  och  bli 
varmare då utetemperaturen överstiger 26 grader. Vid en batteritemperatur på 60 
grader och en utetemperatur på 26 grader erhålls redan en  lämplig  inomhustempe‐
ratur och den  lägst  rekommenderade  tilluftstemperaturen på 15 grader understigs, 
vilket kan orsaka kallras och drag. En höjning av batteritemperaturen  innebär  ingen 
större förbättring av systemet. Det innebär en högre värmeenergiöverföring men det 
ger en  liten effekt på  temperaturen. Vid  full effekt  sjunker  tilluftstemperatur ännu 
mer vilket inte är bra för inomhusmiljön. Det gör att man inte kan utnyttja en höjning 
av batteritemperaturen på ett bättre vis. Den högsta  lämpliga temperaturen är där‐
för 60 grader. Det hade också varit  intressant med en kontroll av en  lägre batteri‐
temperatur  men  beräkningstiden  för  fuktkontroll  var  alldeles  för  hög  och  därför 
kunde  inte en sådan genomföras. Men enligt Lucas Rahle på Fuktkontroll AB ska en 
sänkning av batteritemperaturen vara direkt olämplig. Dels behövs en högre tempe‐
ratur för att det ska vara nödvändigt att ha batteriet då den annars  inte skulle göra 
någon direkt  skillnad på  tilluftstemperaturen. Att  använda  sig  av en maximal  från‐
luftstemperatur på 55 grader ses därför mer rimligt  i sammanhanget då det annars 
behövs en mycket större procentuell ökning av värmeenergin än vad det ger procen‐
tuellt i kylning. 
 

13.2	Lösningsförslag	

13.2.1	Valet	av	solfångare	
Av  tabell  11.2  går  att  utläsa  investeringskostnader  och  den  troliga  kostnaden  per 
kWh uträknat med annuitetsmetoden. Av solvärmekostnaden gick att uttyda att ett 
val av plana glasade  solfångare, gav en  lägre kostnad per utvunnen kWh över året 
totalt,  ifall man  dimensionerade  efter  sommarbehovet. Dock  krävdes  en  betydligt 
mycket större disponibel yta för plana glasade solfångarna vid ett montage. Grundin‐
vesteringsmässigt vore det mindre ekonomiskt kännbart att välja vakuumsolfångare.  
  Problem att snö ligger kvar, påverkar dock inte ändamålet då det aktuella drift‐
fallet sker sommartid. Men vakuumsolfångare kan vara nödvändigt då de även kan ge 
värme vintertid i större utsträckning än för de plana solfångarna. 
Placeringsmässigt går det på ett ut energimässigt och platsmässigt ifall man väljer att 
placera solfångarna fritt stående eller direkt på taket.  

13.2.2	Ackumulatortank	
I och med att man som i detta fall kopplar samman solfångare till fjärrvärmesystemet 
alternativt byter ut det, bör man ta hänsyn till om man tänker installerar en ackumu‐
latortank. En ackumulatortank tar upp värmeenergin från solfångarna och lagrar den. 
Därefter utnyttjar man  värmeenergin  i den mängd man behöver. Utan  värmelager 
dimensioneras systemet efter effektbehovet och med värmelager dimensioneras det 
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efter energibehovet. Samtidigt är förhoppningen att solfångarna kommer stå för en 
stor  procentuell  del  av  värmeenergin  till  luftbehandlingsaggregatens  evaporativa 
kylteknik.  Detta  kommer  leda  till  att  behovet  av  värme  från  solfångarna  kommer 
bestå även under dygnets mörka timmar. Om man vill utesluta helt, alternativt  inte 
öka mängden  fjärrvärme  bör  en  ackumulatortank  installeras  i  systemet.  Fortsätt‐
ningsvis  så  vore  det  lämpligast  att  koppla  systemet med  värmeproduktionen  från 
solfångarna  lämpligen  till varmvattnet. Då de stora delarna av året  inte  finns något 
värmebehov  hos  luftbehandlingsaggregaten. Detta medför  en  orimlighet  i  att  ute‐
sluta en ackumulatortank. 

Storleksmässigt  hos  ackumulatortankarna  bör  man  dela  upp  dem  på  flera 
mindre istället för att använda sig av några få med större volymer. Om volymerna är 
för stora förekommer ofta problemet att värmeutbytet i ackumulatortanken upplevs 
för dåligt då vattenvolymen tar för lång tid att värma, dessutom går en ökad mängd 
värme förlorad pga. den större värmeavgivande ytan. Med hänsyn till detta bör ack‐
umulatortankarna inte vara större än 3000 liter. Dessutom är det bra att inte ha allt‐
för stora sammanhängande system. 

Vid fall då  inte ackumulatortanken  inte kan täcka behovet måste en komplet‐
terande värmekälla kopplas  in. Den klimatkyla som erfordras vid Stockholmsarenan 
kommer bestå av höga effektuttag under relativt korta perioder. Här kan man också 
koppla  in andra system  för att  ta upp värme men det  främsta alternativet vore att 
eftervärma med fjärrvärme. Detta är också rekommenderat av Euronom.  

Att använda sig av elpatron vore i det här fallet onödigt, om tanken är att fort‐
satt använda fjärrvärme som komplettering. Fjärrvärme kan man värmeväxla både till 
tappvarmvattnet och värmebatteriet. Om man tänker sig att värmen endast ska tas 
från ackumulatortanken så skulle en elpatron dock vara nödvändig.  

Energiutbytesmässigt vore det lämpligast att använda sig av en modell med en 
”stratifier”. Dock är det vanligaste fortfarande version C från figur 3.5, vilken fortfa‐
rande  har  en  väldigt  hög  värmeåtervinning  och  samtidigt  har  en  god  temperatur‐
skiktning  vilket medför  att  den  inte  alls  behöver  tillskott  från  annan  energikälla  i 
samma utsträckning. Men med tanke på att fjärrvärmen är relativt enkel att koppla in 
så  skulle  troligen  en modell med  en  ”stratifier”  och  utanpåliggande  värmeväxling 
vara den lämpligaste modellen av ackumulatortank. 
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Detta för att få så bra utbyte som möjligt från solvärmen. System nummer två förser 
arenan med varmvatten, även här kan vattnet värmas upp till nödvändig temperatur 
med hjälp av fjärrvärme då inte ackumulatortanken tillför tillräckligt med värme. 

Vakuumsolfångare vore att föredra som solfångarmodell med hänsyn till både 
det arkitektoniska, grundinvesteringsmässigt och platsmässigt vid en dimensionering 
för luftbehandlingsaggregatets behov.  
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15. Förslag	på	fortsatta	undersökningar	
Att utforska behoven och driftsvärden vid normallast istället för maximala värden bl a  
för  luftbehandlingsaggregatet. Detta är av stort  intresse för att kunna dimensionera 
för  rätt  värden. Utöver det  göra  tryck‐ och  flödesberäkningar  för och mellan olika 
komponenter för att se troliga flöden, både normallast och maxlast. Detta skulle ex‐
empelvis underlätta  för dimensioneringen av ackumulatortankar. Vidare skulle man 
kunna  kunna analysera djupare ackumulatortankars prestanda, med  fokus på opti‐
malt  energiutbyte. Dels  genom  att  analysera  olika modeller  och  volymer  vid  olika 
flöden och olika värmeväxlare. Om vissa modeller är mer lämpade för vissa flöden än 
andra. 

En  annan mycket  intressant metod  är  att  utforska möjligheterna  att  serie‐
koppla olika modeller av solfångare för att få en optimal energiupptagning. Att i bör‐
jan av en krets använda sig av enklare modeller och vart efter värmemediumet pas‐
serar solfångarna byter man upp sig till bättre solfångare som har bättre verknings‐
grad  vid  högre  temperaturer.  Detta  skulle möjligen  kunna  spara  pengar  och  vore 
intressant att analysera i praktiken.  

Fortsättningsvis  skulle en utförlig analys av övriga  lämpliga energislag  för att 
erhålla värmeenergi vara nyttig. Förslag på det är som bergvärme och upptagning av 
spillvärme. Dessa skulle framförallt kunna kopplas till att värma varmvatten. Dels om 
det är ekonomiskt hållbart men  framförallt om det är möjligt utföringsmässigt och 
energimässigt. Hur mycket energi är det exempelvis möjligt att utvinna ur spillvärme 
från kök som annars går ut genom köksfläkten och hur skulle ett sådant system vara 
uppbyggt. 
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