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Sammanfattning 

En stor del av samhällets miljöpåverkan har ursprung hos bostaden, p.g.a. ineffektiva 

byggnader/energisystem och de boendes attityd mot energianvändningen. PEF är en 

förkortning för primärenergifaktor, vilket berättar hur mycket primära energiresurser 

som används för en källa. Examensarbetet undersökte uppvärmningssystem 

kombinerat med värmelagringssystem till en villa, med fokusering att finna den 

högsta verkningsgraden av primärenergianvändning samt uppfylla 

komforttemperatur och varmvattenbehov. Syftet med arbetet var att utöka kunskapen 

om bostäders uppvärmning integrerad med värmelagring, för att kunna minska 

användningen av primärenergi till framtida byggnader. Målet med arbetet var att 

besvara två frågeställningar:  

 Frågeställning 1: Vilken systemlösning ger den högsta verkningsgraden av 

primärenergianvändning och samtidigt uppfyller värmebehovet? 

 Frågeställning 2: Hur mycket reducering av miljöpåverkan ger det 

optimerade systemet jämfört med en vanlig villas uppvärmningssystem? 

 

De studerande uppvärmningssystemen var solfångare och värmepump. 

Värmelagringssystemen var fasomvandlingsmaterial, ackumulatortank och 

borrhålslagring. En vanlig villas uppvärmningssystem bestämdes till en 

luftvärmepump, en mindre ackumulatortank och ett kompletterande el-element.  

 

Arbetet genomfördes i en litteraturstudie där information hämtades via akademiska 

böcker, vetenskapliga rapporter, myndigheter och lämpliga webbplatser. För att 

besvara frågeställningarna byggdes en teoretisk beräkningsmodell i Simulink. 

 

Resultatet av undersökningen redovisade att systemkombinationen solfångare, 

ackumulatortank (med el-patron) och fasomvandlingsmaterial gav den högsta 

verkningsgraden av primärenergianvändning. Med en beslutsamhet att 

systemlösningen kan tillämpas på alla geografiska platser där uppvärmningsbehov 

förekommer och solinstrålningen är minst lika hög som Mellansverige, övrig 

geografi bör också tillämpa ackumulatortank och fasomvandlingsmaterial, men 

ersätta solfångaren.  

 

Nyckelord: Värmelagringssystem, energieffektivisering, fasomvandlingsmaterial, 

Simulink 

  



 

 

Abstract 

A large part of society's environmental impact originates from the housing, due to 

inefficient buildings/energy systems and the attitude of the residents energy use. PEF 

is an abbreviation for primary energy factor, which tells you how much primary 

energy resources are used for a source. This degree project investigated heating 

systems combined with heat storage system for a villa, focusing on finding the 

highest efficiency of primary energy and simultaneously fulfill comfort temperature 

and hot water needs. The purpose of the work was to expand the knowledge of 

heating systems integrated with heat storage, in order to reduce the use of primary 

energy for future buildings. The aim of the work was to answer two questions: 

 Question 1: Which system solution gives the highest efficiency of primary 

energy use and simultaneously satisfy the heating needs? 

 Question 2: How much reduction of environmental impact provides the 

optimized system compared to a standard villa heating system? 

 

The investigative heating systems were solar collectors and heat pumps. The heat 

storage systems were phase change materials, storage tank and borehole storage. A 

common villa heating system was determined as an air heat pump, a smaller storage 

tank and a supplementary electrical element. 

 

The work was conducted in a literature study where information was obtained 

through academic books, scientific reports, authorities and appropriate websites. To 

answer the questions a theoretical calculation model was built in Simulink. 

 

The result showed that the system combination solar collector, storage tank (with 

electric cartridge) and phase change materials gave the highest efficiency of primary 

energy use. With determination the system solution can be applied to all geographic 

locations where heating needs are present and solar radiation is at least as high as 

Central Sweden, other geography should also apply storage tank and phase change 

materials, but replace the solar collector.  

 

Keywords: Heat storage system, energy efficiency, phase change material, Simulink   



 

 

Förord 

Detta examensarbete har redovisats muntligt för en i ämnet insatt publik. Arbetet har 

därefter diskuterats vid ett särskilt seminarium. Författaren av detta arbete har vid 

seminariet deltagit aktivt som opponent till ett annat examensarbete. 

 

  



 

 

Ordlista 

 

Acid: Caprilic acid. 

 

CO2ekv: Koldioxidekvivalenter. 

 

GHG: Green House Gases, växthusgaser.   

 

HVP: High Vapor Pressure. värmepump.   

 

NaCl: NaCl·Na2SO4·10H2O. 

 

P16: Paraffin 16-Carbons. 

 

P17: Paraffin 17-Carbons. 

 

PCM: Phase Change Material, fasomvandlingsmaterial.  

 

PEF: Primärenergifaktor. 

 

PE: Primärenergi. 

 

Poly: Polyethylene glycol 600. 

 

 

 

 



 

 

 

Nomenklatur 

Symbol   Definition   Enhet 

A  Area   m² 

Cv  Värmekapacitet, volym  J/m³ °C 

Cp  Värmekapacitet, massa  J/kg °C 

COP hvp  Värmefaktor   - 

h djup  Borrhålsdjup   m 

H/R  Värmeförlustfaktor  - 

k   Värmekonduktivitet  W/m °C 

L  Längd   m 

m  Massa   kg 

PE  Primärenergi   J 

PEF  Primärenergifaktor  - 

Q  Energi   J 

Q*  Effekt   W 

R  Värmemotstånd  °C/W 

r  Radie   m 

V  Volym   m³ 

Ẇ  Eleffekt värmepump  W 

Y antal  Antal borrhål   - 

Z avstånd  Avstånd mellan borrhål  m 

∆h  Entalpidifferens  kJ/kg 

η  Verkningsgrad  - 

π  Pi (3,14)   - 

λ  Värmekonduktivitet  W/m °C 

ρ  Densitet   kg/m³ 

Tabell 1. Nomenklatur. 
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1. Inledning  

 

Människans livsstil medför en ökad koncentration av växthusgaser (GHG) i 

atmosfären, vilket ger upphov till växthuseffekten och en global uppvärmning. 

Sverige har sexton stycken miljökvalitetsmål för att motverka miljöproblem som 

dessa. Ett av dem är Begränsad miljöpåverkan, med målsättning att utsläppen skall 

reduceras så mycket att jordens framtid kan säkerställas. För att uppnå målet måste 

både nationell och internationell samverkan ske. [1] 

 

Att uppnå miljökvalitetsmålen blir en större utmaning med en större 

världspopulation, vilket ökar konstant, år 2050 beräknas jordens befolkning vara 9,1 

miljarder [2]. Den ökande populationen medför att energi och resurser måste tas till 

vara på. En stor orsak till dagens miljöpåverkan grundas hos de fem B:na: Bilen, 

biffen, bostaden, butiken och börsen [3]. Problematiken hos bostaden handlar om en 

hög energianvändning i form av ineffektiva byggnader och de boendes attityd mot 

energianvändningen. Hela 40 % av Sveriges energianvändning har ursprung hos 

bostäder och service. För att sänka energianvändningen kan tekniska åtgärder 

tillämpas, exempelvis i form av effektivare energisystem och mer värmebevarande 

byggnadsskal. [4] 

 

Energitransporter till en bostad grundas hos värme-, kyl- och elbehov. Ofta 

förekommer överskottsvärme, vid de situationerna kan värmelagringssystem 

tillämpas och förvara överskottet till kommande behov. Värmelagring kan 

kategoriseras till tre typer: kemisk, latent och sensibel. Kemisk värmelagring innebär 

lagring och frigörelse av värme via kemiska reaktioner, latent med hjälp av 

fasomvandlingsprocesser och sensibel via en och samma fas (exempelvis vatten i en 

ackumulatortank). De tre kategorierna har olika kapacitet för lagring, 

storleksordning lägst till störst: sensibel, latent och kemisk. [5] Både sensibel och 

latent värmelagring tillämpas idag inom byggsektorn, men kemisk värmelagring är 

ännu inte kommersiell.   

 

Azar Neisari och Maryam Gharahshir från Högskolan i Borås har gjort ett 

examensarbete om för- och nackdelar med olika värmelagringsystem, exempelvis 

om fasomvandlingsmaterial (PCM). Deras rekommendation på fortsatta studier 

säger att en kartläggning över värmelagring och dess energieffektivitet är en 

intressant fortsättning. Vilket detta arbete har inspirerats av. [6] 
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Fasomvandlingsmaterial, på engelska phase change material (PCM), är den typ av 

värmelagring som utnyttjar fasomvandlingsprocesser (latent). En fasomvandling 

från fast till flytande kräver energi, medan en omvandling från flytande till fast avger 

energi. Avsikten är att överskottsvärme skall ladda materialet för att sedan frigöras 

och uppfylla ett behov (se figur 1 för en tydlig beskrivning). [7] ”När PCM:et är tänkt 

att cykliskt genomgå ett flertal fasändringar måste det inneslutas för att det inte ska 

förloras till omgivningen vid fasändringen eftersom det då blir lättflyktigt. Ett vanligt 

sätt att innesluta PCM:et är att placera det i olika behållare” [8]. Beroende på typen 

av fasomvandlingsmaterial styrs behållarens utformning, placering och material.  

 

 
Figur 1.  Process för upptagning och avgivning av energi för fasomvandlingsmaterial. 

Energieffektivitet kan beskrivas på olika sätt. ”PEF (Primärenergifaktor) ger en bild 

av hur mycket primära energiresurser som har krävts under hela livscykeln från källa 

till nyttighet. Kortfattat kan primärenergi sägas beskriva energi som inte genomgått 

någon omvandling, till exempel biobränsle, kol eller råolja. Vid produktion av till 

exempel el och fjärrvärme sker förluster på vägen bland annat vid transport av 

energin i elnätet och vid distributionen av fjärrvärmen. Desto högre dessa förluster 

är, desto högre blir primärenergianvändningen” [9]. Vid beräkningar av 

energieffektivitet bör primärenergi alltid vara fokuserad, eftersom en lägre 

primärenergianvändning samtidigt ger en lägre miljöpåverkan. Se figur 2 för 

tydligare beskrivning:  

 

Fast

Temperatur ökar

       Avger energi PCM     Kräver energi

Temperatur minskar

Flytande
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Figur 2. Pyramidisk beskrivning av primärenergifaktor [10].  

Detta examensarbete skall undersöka uppvärmningssystem kombinerat med 

värmelagringssystem, med fokusering på att finna den högsta verkningsgraden av 

primärenergianvändning samt uppfylla komforttemperatur och varmvattenbehov. 

Undersökningen skall tillämpas på husmodellen Höner D 103 38 från Älvsbyhus, 

belägen i Karlstad. Älvsbyhus förser med information om nuvarande energisystem, 

ritningar och övriga data (bilaga 1-3).   De valda uppvärmningssystemen är 

solfångare och värmepump. Värmelagringssystemen är fasomvandlingsmaterial, 

ackumulatortank och borrhålslagring.  

 

Syftet med arbetet är att utöka kunskapen om värmelagring integrerad med 

uppvärmningssystem, för att kunna minska användningen av primärenergi till 

framtida byggnader.  

 

Målet med arbetet är att besvara två frågeställningar:  

 Frågeställning 1: Vilken systemlösning ger den högsta verkningsgraden av 

primärenergianvändning och samtidigt uppfyller värmebehovet? 

 Frågeställning 2: Hur mycket reducering av miljöpåverkan ger det 

optimerade systemet jämfört med en vanlig villas uppvärmningssystem? 

 

Avsikten med frågeställning 1 är att införskaffa kunskap till syftet och frågeställning 

2 skall bevisa att effektiva energisystem kan ge en mindre miljöpåverkan. En vanlig 

villas uppvärmningssystem bestäms till en luftvärmepump, en mindre 

ackumulatortank och ett kompletterande el-element.  

 

Avgränsningar: Ett ekonomiskt perspektiv kommer inte tillämpas på arbetet.  
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2. Metod 
 

2.1 Allmänt  

Arbetet genomförs i en litteraturstudie där information hämtas via akademiska 

böcker, vetenskapliga rapporter, myndigheter och lämpliga webbplatser. För att 

besvara frågeställningarna tas en teoretisk beräkningsmodell fram i Simulink. 

”Simulink, utvecklad av MathWorks, är ett kommersiellt verktyg för modellering, 

simulering och analysering av dynamiska system. Verktygets gränssnitt är grafisk 

återgivning över scheman för visuell modellering och möjliggör anpassningsbara 

programbibliotek. Simulink används inom reglerteknik och digital signalbehandling 

för multisimulering och modellbaserad design (engelska: model-based design)” [11].   

 

2.2 Älvsbyhus  

Husmodellen är en enplansvilla byggd för två personer, med benämningen Höner 

D 103 38 oinredd vind. Nödvändig information till beräkningsmodellen beskrivs 

nedanför i tabell 1.  

 

Tabell 1. Nödvändig information om husmodellen. Hämtad från bilaga 1. 

 

 

2.3 Beräkningsmodell  

Modellen är uppbyggd av ett antal subsystem. Varje kategori av uträkningar är 

uppdelade i egna subsystem, exempelvis uppvärmning, vilket skapade en tydlig 

struktur. Ett av subsystemen hade benämningen kontrollpanel. I kontrollpanelen 

reglerades alla variabler till komponenterna i systemet, för att enkelt kunna testa nya 

system (se bilaga 5). Figur 3 beskriver utformning av blocket och referensen 

beskriver tillämpning på detaljnivå [12].  Information om övriga block och 

tillämpningar kan införskaffas på Mathworks hemsida [13].  

 

 
Figur 3. Blocket Slider Switch. 

Tempererad golvarea 102 m²

Antal personer 2 st

Närvarotid 14 h/dygn

Personvärme 80 W/person

Tappvarmvatten 14 m³/person & år

Husets placering/ort Karlstad

Klimatzon II
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Simulink beräknar på bestämt tidsintervall. Eftersom modellen skulle simulera varje 

timme under ett helt år så bestämdes tidsintervallet till 8760 h. De parametrar och 

variabler med enheten sekunder var därför viktiga att enhetsomvandla till timme. 

Många ekvationer behövde genomgå en enhetsomvandling från 1 kWh till 3600 kJ, 

eftersom flera komponenter arbetade mot joule.  

 

De flesta ekvationerna som användes i beräkningsmodellen arbetade mot 

tidsberoende samband, d.v.s. värdet vid en tidpunkt lagrades till nästa tidpunkt. 

Denna typ av ekvationer kallas för differentialekvationer, vilket har definitionen att 

de innehåller derivator. Differentialekvationer kan tillämpas för att skapa 

matematiska modeller, och därför användbar för att beräkna lager och förändringar 

över tid. Men inmatningen av ekvationer till Simulink behövde inte skrivas som 

differentialekvationer, då blocket Integrator gjorde det automatiskt. Till de läsare 

som skall följa metoden men använder beräkningsprogram som inte omvandlar 

automatiskt, så är det mycket viktigt att omformulera mina ekvationer till 

differentialekvationer, annars blir beräkningsmodellen felaktig.   

 

Viktigt att veta: Vid för stora värdeförändringar under kort tid kunde Simulink 

resultera i error, för att lösa problemet behövde beräkningar justeras och genomföras 

under längre tid. 

 

2.4 Inomhustemperatur & energibehov  

En behaglig inomhustemperatur skulle uppfyllas. Komforttemperaturen bestämdes 

till 20 °C. Energiinnehållet för villans luftvolym vid 20 °C räknades ut med (1). 

 

 Q20 °C = mlufthus ∙ cp−luft ∙ T20 °C = ρluft ∙ Vhus ∙ cp−luft ∙ T20 °C  (1) 

 

Det uträknade värdet från ekvation (1) valdes till ett referensvärde. Inomhusluftens 

ingående och utgående energitransporter simulerades mot referensvärdet. 

Energitillskotten kom från uppvärmning- och värmelagringssystemen, personvärme 

och konvektion mot utomhusluften. Energiförlusterna bestod enbart av konvektion 

mot utomhusluften. Energitransporter via strålning och påtvingad konvektion valde 

att försummas.   

 

Konvektionen mot utomhusluften beräknades med (2) och (3). Värmemotståndet (R) 

beräknades för varje del av husets skal (tak, väggar, golv och fönster), för att sedan 

adderas till en total. Värmekonduktiviteten (k) för varje komponent togs från bilaga 
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2: Övre bjälklag 0,1, yttervägg 0,2, nedre bjälklag 0,18 och fönster 1,2 W/m² k. 

Energibalansen för inomhustemperaturen beskrivs i (4).  

 

Rn = Ln ÷ (An ∙ kn)     (2) 

 

Q̇skal = ∆T ÷ Rtot     (3) 

 

Tinne = (Qskal + Quppv + Qladd + Qperson + Q20 °C)/(ρluft ∙ Vhus ∙ cp−luft)  (4) 

 

Energibehovet definierades som varmvattnet och uppvärmningen. För att inte skapa 

för stora värdeförändringar i Simulink så antogs varmvattenbehovet vara konstant 

alla timmar året om. Bilaga 1 angav varmvattenanvändningen till 1760 kWh/år, 

vilket motsvarade en konstant effekt på 201 W.  

 

För att alltid kunna uppnå termisk komfort, även på de missgynnande timmarna, så 

installerades ett kompletterande el-element (ingår i Q uppv). El-elementet arbetade 

mot en arbetstemperatur, vilket bestämde när komponenten skulle vara på och 

avstängd. 

 

2.5 Primärenergi & verkningsgrad 

Ingående solenergi och elanvändningen var de två faktorer som styrde 

primärenergianvändningen, övriga energitransporter summerades. 

Primärenergifaktorn för ingående solenergi togs fram via [9], vilket gav en faktor på 

0,25. PEF för elanvändningen räknades ut genom att studera Nordens källor av 

elproduktion [14], PEF för varje källa togs fram för att sedan räknas ut till ett 

medelvärde, vilket resulterade till 1,46. Totala primärenergianvändningen 

beräknades genom att summera (5) och (6) till en total. 

 

PEsol = Qsol−in ∙ PEFsol     (5) 

 

PEel = Qel−in ∙ PEFel     (6) 

 

Det togs fram två verkningsgrader till varje simulerat system, (7) och (8). 

Totalenergin valde att definieras som alla energitransporter genom systemgränsen, 

innan de genomgått sina egna verkningsgrader. Systemgränsen bestämdes till 

byggnadsskalet. 
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η = Energibehov/Totalenergi    (7) 

 

ηPE = Energibehov/Totalprimärenergi   (8) 

 

Även fast verkningsgraden av primärenergianvändningen (8) var fokuserad i 

undersökningen så beräknades verkningsgraden (7) också. Detta för att ge en extra 

insyn hur systemen fungerar och integrerar. 

 

2.6 Växthusgaser  

Frågeställning 2 besvarades genom att jämföra båda systemens utsläpp av 

koldioxidekvivalenter (kg CO2ekv/år). Vilket är ett tillvägagångssätt för att beskriva 

utsläppet av växthusgaser omvandlat till den motsvarande mängden koldioxid, 

exempelvis utsläpp av 1 kg dikväveoxid motsvarar 298 kg koldioxidekvivalenter 

[15]. Ekvation (9) användes för att beräkna kvoten för varje delsystem, för att sedan 

summeras till en total. Av egen erfarenhet bestämdes uppvärmningssystemets 

livslängd till 30 år.   

 

kg CO2ekv/år = (GHGfaktor ∙ Qn) ÷ Livslängdn   (9) 

 

Utsläpp av koldioxidekvivalenter för de undersökande fasomvandlingsmaterialen 

beskrivs i tabell 2 [16]. Information om fasomvandlingsmaterials livslängd var svår 

att finna. Climator beskriver att deras PCM saknar livslängd [17], vilket gav grunden 

till ett antagande att livslängden på PCM var den samma som hela 

uppvärmningssystemet (30 år). 

 

Tabell 2. GHG-utsläpp för produktion av de valda fasomvandlingsmaterialen [16]. 

 

 

Solfångarens utsläpp av växthusgaser beräknades med 15 g CO2ekv/MJ [9]. Under 

höstterminen 2016 på Karlstad Universitet i kursen Energi och miljösystem användes 

en solfångares livslängd på 30 år, samma data valde användas i detta arbete. I samma 

Material kg CO2ekv/kg producerad

NaCl·Na2SO4·10H2O 0,144

Paraffin 16-Carbons 0,696

Paraffin 17-Carbons 0,696

Glycerin 2,67

Polyethylene glycol 600 2,79
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kurs användes ett värde på GHG-utsläpp av Sveriges el-produktion, 69,45 g 

CO2ekv/kWh, vilket användes i detta arbete också. [18] 

 

Ackumulatortankens material valde att bestå av rostfritt stål. Faktorn för materialets 

GHG-utsläpp var 6,15 CO2ekv/kg material [19]. En ackumulatortank har lång 

livslängd och därför bestämdes vara lika lång som hela uppvärmningssystemet (30 

år). 

 

Geoenergi antogs ha en försumbar miljöpåverkan. 

 

2.7 Solfångare 

Byggnaden är belägen i Karlstad. Utomhustemperaturen och solinstrålningen för ett 

års alla timmar krävdes. En lärare på Karlstad Universitet hade indata på detta, fast 

för Stockholm. Eftersom de två städerna har ett liknande klimat så kunde samma 

indata användas. Samma lärare gav tillåtelse att använda en solberäkningsmodell 

som uppskattade W/m2 beroende på vinkel av solfångaren. Beräkningar gjordes för 

att finna det optimala förhållandet på solfångarens placering, observera att mycket 

solenergi på vintern var eftertraktat. (E-post, Jens Beiron, 2017-02-28) 

 

Solfångaren antogs ha en konstant verkningsgrad på 50 % (12). D.v.s av all 

solintensitet så gick hälften till nyttig användning.  

 

 Q̇sol−nyttig = Q̇sol−in ∙ ηsol    (12) 

 

2.8 Värmepump 

Värmepump var ett alternativ till uppvärmning av byggnaden. Den kunde förses från 

två källor: uteluft och sjövatten. COP räknades ut med (13), levererad effekt genom 

att bryta ut QH i (14) och tillförd effekt via QL i (15). Ekvationerna beräknades med 

temperaturenheten Kelvin. Alla tre ekvationerna är tagna från [20].   

 

COPhvp = TH/(TH − TL)     (13) 

 

COPhvp = Q̇H/Ẇ     (14) 

 

Q̇H = Q̇L + Ẇ     (15) 
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COP vid årets sämsta förhållande blev en referenspunkt. Simuleringarna under året 

kunde maximalt överstiga referenspunkten med två enheter och värmefaktorns 

(COP) verkningsgrad bestämdes till 50 %. Båda åtgärderna tillämpades för att skapa 

ett så verkligt COP som möjligt.  

 

För att inte överproducera värme så stängdes värmepumpen av då 

inomhustemperaturen var 22 °C och uppåt.  

 

Observera att systemlösningarna tillsammans med värmepumpen kunde ge en 

verkningsgrad (Energibehov/Totalenergi) över 100 %, eftersom värmefaktorn 

(COP) nästan alltid hade ett värde över 1. 

 

2.9 Fasomvandlingsmaterial 

Fasomvandlingsmaterial, ett latent värmelagringsalternativ som utnyttjar 

energitransporter vid fasomvandlingar. Faktorerna för tiden på en fasövergång är: 

omgivningens temperatur, vilken värmeledningsförmåga fasomvandlingsmaterialet 

har, omgivningens utformning och material, om omgivande fluid är luft och 

beroende på dess cirkulation och rörelse [21]. Ett antagande bestämde att 

fasomvandlingsmaterialen avger och upptar energi på en 7-timmarsperiod. 

Antagandet gjordes för att ge en komfortabel temperaturförändring och för att 

Simulink har problem vid kraftiga värdeförändringar. Tillsammans med varje 

materials entalpidifferens och dess massa så kunde energi vid varje fasövergång 

beräknas (10). Ekvation 10 är baserad på [8]. 

 

Qfas = mPCM ∙ ∆h     (10) 

 

För att beräkna den verkliga värmeupptagningsförmågan för 

fasomvandlingsmaterialen så krävdes en verkningsgrad. För latent värmelagring 

tillämpades en effektivitet på 82,5 % (11) [5].   

 

Qverklig = Qfas ∙ ηlatent     (11) 

 

Fasomvandlingsmaterialens smältpunkt och entalpidifferens hämtades från [22], 

vilket beskrivs i tabell 3. De material vars smältpunkt var inom intervallet 16–22 °C 

valdes ut till simuleringarna. 
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Tabell 3. De undersökande fasomvandlingsmaterialen med information om smälttemperatur och 

entalpidifferens. 

 

 

2.10 Borrhålslagring 

Ett av de studerande sensibla värmelagringssystemen var borrhålslagring. 

Markvärmesystem är ett begrepp som omfattar uppvärmningssystem med källa från 

marken. Vid höga temperaturer utnyttjas den direkta värmen, men vid låga 

temperaturer installeras en värmepump för att förhöja effekten. [23] I detta arbete 

tillämpades markvärme i form av borrhålslagring tillsammans med en värmepump. 

Denna värmepump var fristående från den andra värmepumpen i 2.7 Värmepump, 

men samma ekvationer användes. 

 

För att få fram arean på det cirkulära borrhålet tillämpades (16), där Z står för 

avståndet mellan hålen och Y för antalet hål. Volymen av borrhålet räknades fram 

med (17).  

 

För att säkerställa naturliga temperaturförhållanden så laddades berggrunden med 

överskottsvärme. Laddningen av berget bestod av energi från solfångaren, med 

inställningen att ladda då inomhustemperaturen var över 20 °C. För att se om berget 

höll sin naturliga temperatur så användes (18). Ett antagande gjordes, att 

berggrundens naturliga temperatur var den samma som områdets 

årsmedeltemperatur.  

Berggrundens värmeförluster räknades ut med (19) [23].  

 

Ahål = πr2 = π ∙ (Zavstånd ∙ 0,5)2 ∙ Yantal   (16) 

 

Vhål = Ahål ∙ hdjup     (17) 

 

Tberg = ((Cgranit ∙ Vhål ∙ Tårsmedel) + QladdB − QurladdB − QförlustB) ÷ (Cgranit ∙ Vhål)  

     (18) 

Material °C ∆h kJ/kg

NaCl·Na2SO4·10H2O 18 286

Paraffin 16-Carbons 16,7 237,1

Paraffin 17-Carbons 21,7 213

Glycerin 17,9 198,7

Polyethylene glycol 600 20 146

Tsmält
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Q̇förlustB = λ ∙ (Thål − Tberg) ∙ r ∙ (
H

R
)    (19) 

 

För att kunna beräkna förlusterna ur borrhålet så behövde bergarten bestämmas. 

”Granit, den absolut vanligaste magmatiska djupbergarten inom den kontinentala 

jordskorpan” [24]. Med referensen som underlag så bestämdes borrhålet bestå av 

granit. Värmekonduktiviteten för granit är 3 W/m K. Avståndet och djupet av 

borrhålen bestämdes till 4 och 200 meter. [23] 

 

2.11 Ackumulatortank 

För att byggnaden skulle klara kraftiga energibehov vid missgynnande förhållanden 

så installerades en ackumulatortank (sensibel värmelagring). Ackumulatortankens 

energibalans definierades som täljaren i (20). Hela ekvationen beräknade 

temperaturen i tanken.  

 

Ttank = (Qtill + Qpatron − Qframled + Qreturled − Qförlust) ÷ (ρvatten ∙ Vtank ∙ cp−vatten)  

     (20) 

 

Då tankens temperatur uppnådde 90 °C stängdes energitillförseln av automatiskt, 

detta för att undvika kokning i tanken, vilket skulle frambringa skador. Ytterligare 

en reglering gjordes, då temperaturen understeg 55 °C sattes en el-patron på (Q 

patron), för att alltid kunna förse varmvattenbehovet på 50/55 °C. När 

inomhustemperaturen uppnådde 22 °C stängdes energitillförseln av från 

ackumulatortanken till inomhusluften (via element).  

 

2.12 Metodik beräkningar 

Vid de första simuleringarna var avsikten att sålla bort mindre gynnsamma 

komponenter och källor, exempelvis de sämre fasomvandlingsmaterialen eller 

energikällor till värmepumpen. Den första åtgärden gjordes för att spara tid och 

snabbt få en fördjupande studie. Sedan simulerades så många olika kombinationer 

som möjligt, för att få mycket underlag till resultatet. De olika simuleringarna 

fördelades upp i kategorier och tilldelades med varsin tabell och tillhörande diagram. 

Att varje tabell tilldelades ett tillhörande diagram skapade en större förståelse av 

tendenser. Varje tabell och diagram utformades med samma design, för att skapa en 

struktur. Diagrammen tilldelades även en varsin färg och de bästa resultaten 

betecknades alltid med färgen grön. 
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De simuleringar som inte uppnådde temperaturkraven togs inte med i tabellerna, 

d.v.s. mer simuleringar kördes än de som presenteras i resultatet. Simuleringarna 

godkändes om inomhustemperaturen sällan understeg 20 °C och ackumulatortanken 

aldrig understeg 50 °C. Ackumulatortanken var med i alla simuleringar, för att alltid 

uppfylla varmvattenbehovet.  

3. Resultat 

 

3.1 Simuleringar 

De första simuleringarna hade fokus att finna lämpliga fasomvandlingsmaterial 

(tabell 4, figur 4). P17 gav den högsta verkningsgraden av primärenergi. 

 

Tabell 4. Kolumn PCM typ beskriver de fyra olika materialen. All annan data är likadan för alla tester. 

Kolumn PE η % visar resultatet. 

 

 

 
Figur 4. Tillhörande tabell 4. Y-axeln beskriver primärenergiverkningsgraden och x-axeln de fyra 

olika materialen. Siffrorna ovanför staplarna redovisar den exakta verkningsgraden.  

Den fortsatta optimeringen handlade om att testa olika parametrar tillsammans med 

fasomvandlingsmaterialet P17. Tabell och diagram 5 beskriver förändringen av 

ackumulatortankens volym. Test 8 gav bäst resultat. 

 

Test PCM typ PCM kg Tank m³ Sol m² HVP Element °C Borrhål °C η % PE η %

1 NaCl 36 0,5 5 av Mot 25 av 32,75 93,21

2 P17 36 0,5 5 av Mot 25 av 36 103,6

3 Poly 36 0,5 5 av Mot 25 av 32,78 93,31

4 P16 36 0,5 5 av Mot 25 av 32,75 93,21
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Tabell 5. Kolumn Tank m3 beskriver de sju olika volymerna för ackumulatortanken. All annan data 

är likadan för alla tester. Kolumn PE η % visar resultatet. 

 

 

 
Figur 5. Tillhörande tabell 5. Y-axeln beskriver primärenergiverkningsgraden och x-axeln tankens 

varierande volym. Siffrorna ovanför staplarna redovisar testernas nummer.  

Värmepumpen hade två alternativa källor. För att finna den bättre så simulerades de 

två källorna mot samma förutsättningar. Utomhusluften gav det bästa resultatet 

(tabell 6, figur 6). 

 

Tabell 6. Kolumn HVP beskriver de två källorna för värmepumpen. All annan data är likadan för båda 

testerna. Kolumn PE η % visar resultatet. 

 

 

Test PCM typ PCM kg Tank m³ Sol m² HVP Element °C Borrhål °C η % PE η %

5 P17 36 0,5 5 av Mot 20 av 85,22 321,1

6 P17 36 0,25 5 av Mot 20 av 85,51 322,8

7 P17 36 0,2 5 av Mot 20 av 85,48 322,6

8 P17 36 0,15 5 av Mot 20 av 85,6 323,3

9 P17 36 0,1 5 av Mot 20 av 83,57 311,7

10 P17 36 0,175 5 av Mot 20 av 85,57 323,1

11 P17 36 0,125 5 av Mot 20 av 85,13 320,6

Test PCM typ PCM kg Tank m³ Sol m² HVP Element °C Borrhål °C η % PE η %

12 P17 36 0,5 av Luft av av 101,8 276,5

13 P17 36 0,5 av Sjö av av 101,7 275,9
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Figur 6. Tillhörande tabell 6. Y-axeln beskriver primärenergiverkningsgraden och x-axeln de två 

källorna. Siffrorna ovanför staplarna redovisar den exakta verkningsgraden.  

Mer simuleringar med värmepumpen gjordes, till en början med förändrad 

ackumulatortank, eftersom tanken och värmepumpen integrerar med varandra (tabell 

7, figur 7). 

 

Tabell 7. Kolumn Tank m3 beskriver de sju olika volymerna för ackumulatortanken. All annan data 

är likadan för alla tester. Kolumn PE η % visar resultatet. 

 

 

Test PCM typ PCM kg Tank m³ Sol m² HVP Element °C Borrhål °C η % PE η %

14 P17 36 0,5 av Luft av av 101,8 276,5

15 P17 36 0,75 av Luft av av 99,26 268,9

16 P17 36 0,25 av Luft av av 103,4 281,3

17 P17 36 0,2 av Luft av av 104,3 283,9

18 P17 36 0,15 av Luft av av 105 286,1

19 P17 36 0,1 av Luft av av 103,9 282,6
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Figur 7. Tillhörande tabell 7. Y-axeln beskriver primärenergiverkningsgraden och x-axeln 

ackumulatortankens varierande volym. Siffrorna ovanför staplarna redovisar testernas nummer. 

Nästkommande optimering gick ut på att köra fler variationer mot värmepumpen, i 

detta fall med olika arbetstemperaturer för el-elementet och två olika volymer på 

tanken (tabell 8, figur 8).  

 

Tabell 8. Tester med två olika volymer på tanken, kombinerat med värmepumpen och varierande 

arbetstemperatur på el-elementet. Kolumn PE η % visar resultatet. 

 

 

Test PCM typ PCM kg Tank m³ Sol m² HVP Element °C Borrhål °C η % PE η %

20 av av 0,5 av Luft Mot 21 av - -

21 av av 0,5 av Luft Mot 22 av - -

22 av av 0,5 av Luft Mot 23 av 45,86 125,9

23 av av 0,5 av Luft Mot 24 av 38,27 100,6

24 av av 0,25 av Luft Mot 21 av - -

25 av av 0,25 av Luft Mot 22 av - -

26 av av 0,25 av Luft Mot 23 av 46,52 128

27 av av 0,25 av Luft Mot 24 av 38,63 101,6
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Figur 8. Tillhörande tabell 8. Y-axeln beskriver primärenergiverkningsgraden och x-axeln el-

elementets arbetstemperatur. Siffrorna ovanför staplarna redovisar ackumulatortankens storlek, i 

enheten m3. 

Tabell och figur 9 beskriver simuleringar med en varierande massa på 

fasomvandlingsmaterialet, en fixerad volym på ackumulatortanken, borrhålslagring 

och el-element med varierande arbetstemperatur. Test 33 gav högsta 

verkningsgraden av primärenergianvändning. 

 

Tabell 9. Varierande massa för fasomvandlingsmaterialet och varierande arbetstemperaturer för el-

element och borrhålet. Kolumn PE η % visar resultatet. 

 

 

Test PCM typ PCM kg Tank m³ Sol m² HVP Element °C Borrhål °C η % PE η %

28 P17 36 0,25 5 av Mot 22 Mot 22 80,92 213,4

29 P17 18 0,25 5 av Mot 22 Mot 22 72,44 199,4

30 P17 54 0,25 5 av Mot 22 Mot 22 81,25 214

31 P17 72 0,25 5 av Mot 22 Mot 22 81,25 214

32 P17 90 0,25 5 av Mot 22 Mot 22 81,25 214

33 P17 54 0,25 5 av av Mot 22 103,5 281,8

34 P17 54 0,25 5 av av Mot 21 96,45 242,9

35 P17 54 0,25 5 av av Mot 20 95,15 236,6
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Figur 9. Tillhörande tabell 9. Y-axeln beskriver primärenergiverkningsgraden och x-axeln 

fasomvandlingsmaterialets varierande massa. Siffrorna ovanför staplarna redovisar testernas 

nummer. 

Simuleringar på enbart fasomvandlingsmaterial, ackumulatortank och solfångare 

gjordes (tabell 10, figur 10), med varierande massa för PCM. Test 36 gav det bästa 

resultatet. 

 

Tabell 10. Kolumn PCM kg beskriver den varierande massan för fasomvandlingsmaterialet. All annan 

data är likadan. Kolumn PE η % visar resultatet. 

 

 

Test PCM typ PCM kg Tank m³ Sol m² HVP Element °C Borrhål °C η % PE η %

36 P17 36 0,5 10 av av av 69,52 377,2

37 P17 18 0,5 10 av av av - -

38 P17 27 0,5 10 av av av - -

39 P17 45 0,5 10 av av av 69,55 376,6

40 P17 40 0,5 10 av av av 69,54 376,6

41 P17 38 0,5 10 av av av 69,49 376,6

42 P17 37 0,5 10 av av av 69,46 376,3

43 P17 35 0,5 10 av av av 69,47 376,9
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Figur 10. Tillhörande tabell 10. Y-axeln beskriver primärenergiverkningsgraden och x-axeln 

fasomvandlingsmaterialets varierande massa. Siffrorna ovanför staplarna redovisar testernas 

nummer. 

Optimeringen av fasomvandlingsmaterial, ackumulatortank och solfångare fortsatte 

genom att reglera tankens volym (tabell 11, figur 11). Vilket gav ett resultat på 0,35 

kubikmeter (test 48). 

Tabell 11. Kolumn Tank m3 beskriver de sju olika volymerna av ackumulatortanken. All annan data 

är likadan för alla tester. Kolumn PE η % visar resultatet. 

 

 

Test PCM typ PCM kg Tank m³ Sol m² HVP Element °C Borrhål °C η % PE η %

36 P17 36 0,5 10 av av av 69,52 377,2

44 P17 36 0,25 10 av av av 68,86 369,3

45 P17 36 0,75 10 av av av 69,26 374,1

46 P17 36 0,4 10 av av av 69,54 377,5

47 P17 36 0,45 10 av av av 69,52 377,2

48 P17 36 0,35 10 av av av 69,59 377,9

49 P17 36 0,3 10 av av av 69,5 377
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Figur 11. Tillhörande tabell 11. Y-axeln beskriver primärenergiverkningsgraden och x-axeln 

ackumulatortankens varierande volym. Siffrorna ovanför staplarna redovisar testernas nummer. 

Ännu en optimering av fasomvandlingsmaterial, ackumulatortank och solfångare 

gjordes. Genom att reglera solfångarens storlek (tabell 12, figur 12). Vilket gav ett 

resultat på 13 kvadratmeter (test 53). 

 

Tabell 12. Kolumn Sol m² beskriver de sex olika storlekarna för solfångaren. All annan data är likadan 

för alla tester. Kolumn PE η % visar resultatet. 

 

 

Test PCM typ PCM kg Tank m³ Sol m² HVP Element °C Borrhål °C η % PE η %

48 P17 36 0,35 10 av av av 69,59 377,9

50 P17 36 0,35 9 av av av 72,7 371,4

51 P17 36 0,35 11 av av av 66,6 382,6

52 P17 36 0,35 12 av av av 63,74 385

53 P17 36 0,35 13 av av av 61,13 386,8

54 P17 36 0,35 14 av av av 58,62 386
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Figur 12. Tillhörande tabell 12. Y-axeln beskriver primärenergiverkningsgraden och x-axeln 

solfångarens varierande storlek. Siffrorna ovanför staplarna redovisar testernas nummer. 

Fasomvandlingsmaterial, solfångare och ackumulatortank hade markant bäst 

förmåga för höga verkningsgrader, därför fortsatte den kombinationen att optimeras. 

Ackumulatortanken och solfångaren var redan uppfyllda till det optimala, men 

fasomvandlingsmaterialet hade mer potential. Tre tester gav samma verkningsgrad, 

men test 60 hade den minsta massan och därför bestämdes till den bästa (tabell 13, 

figur 13). 

 

Tabell 13. Kolumn PCM kg beskriver de sju olika massorna för fasomvandlingsmaterialet. All annan 

data är likadan för alla tester. Kolumn PE η % visar resultatet.  

 

 

Test PCM typ PCM kg Tank m³ Sol m² HVP Element °C Borrhål °C η % PE η %

53 P17 36 0,35 13 av av av 61,13 386,8

55 P17 27 0,35 13 av av av - -

56 P17 45 0,35 13 av av av 61,22 387,3

57 P17 54 0,35 13 av av av 61,23 387,6

58 P17 63 0,35 13 av av av 61,23 387,6

59 P17 46 0,35 13 av av av 61,19 386,7

60 P17 47 0,35 13 av av av 61,22 387,6
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Figur 13. Tillhörande tabell 13. Y-axeln beskriver primärenergiverkningsgraden och x-axeln 

fasomvandlingsmaterialets varierande massa. Siffrorna ovanför staplarna redovisar testernas 

nummer. 

Test 33 gav en relativt bra verkningsgrad och valde därför att optimeras mer, genom 

att förändra fasomvandlingsmaterialets massa (tabell 14, figur 14). Men 

förhållandevis till test 60 så uppnåddes inga höga verkningsgrader. 

 

Tabell 14. Kolumn PCM kg beskriver olika massor för fasomvandlingsmaterialet. All annan data är 

likadan för alla tester. Kolumn PE η % visar resultatet.  

 

 

Test PCM typ PCM kg Tank m³ Sol m² HVP Element °C Borrhål °C η % PE η %

33 P17 54 0,25 5 av av Mot 22 103,5 281,8

61 P17 45 0,25 5 av av Mot 22 103,4 281,4

62 P17 63 0,25 5 av av Mot 22 103,5 281,8

63 P17 72 0,25 5 av av Mot 22 103,5 281,8

64 P17 53 0,25 5 av av Mot 22 103,5 281,8

65 P17 52 0,25 5 av av Mot 22 103,5 281,8

66 P17 51 0,25 5 av av Mot 22 103,5 281,8

67 P17 50 0,25 5 av av Mot 22 103,5 281,8

68 P17 49 0,25 5 av av Mot 22 103,6 281,8

69 P17 48 0,25 5 av av Mot 22 103,6 282,2

70 P17 47 0,25 5 av av Mot 22 103,4 281,2
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Figur 14. Tillhörande tabell 14. Y-axeln beskriver primärenergiverkningsgraden och x-axeln 

fasomvandlingsmaterialets varierande massa. Siffrorna ovanför staplarna redovisar testernas 

nummer. 

3.2 Systemlösning 

Den bästa systemlösningen var test 60. Tabell 15 redovisar dess komponenter och 

storlekar. Figur 15 bevisar att systemlösningen uppfyller termisk komfort och figur 

16 att ackumulatortankens temperatur uppfyller kravet på minst 50 °C. 

 

Tabell 15. Resultat av det optimerade systemet (test 60). 

 

 

Test 60

PCM, P17 47 kg

Tank (el-patron) 0,35 m³

Solfångare 13 m²

η 61,22 %

PE η 387,6 %

GHG 316 kg CO2ekv/år
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Figur 15. Inomhustemperaturen för test 60. En simulering under hela året med Y-axeln i °C och X-

axeln i timme (h). 

 
Figur 16. Ackumulatortankens temperatur för test 60. En simulering över hela året med Y-axeln i °C 

och X-axeln i timme (h). 

Tabell 16 och 17 visar att den optimerade systemlösningen gav en reducering på 850 

kg CO2ekv/år, jämfört med en vanlig villas uppvärmningssystem (test 26).   

 

Tabell 16. GHG-utsläpp av det optimerade systemet och ett system som anses vara vanligt i Sveriges 

villor. 

 

 

Test PCM, typ PCM, kg Tank, m³ Sol, m² HVP Element, °C Borrhål, °C GHG, kg CO2ekv/år

26 av av 0,25 av Luft Mot 23 av 1166

60 P17 47 0,35 13 av av av 316



24 

 

Tabell 17. Uträknade kvoter för att jämföra GHG-utsläpp per energienhet. 

 

  

Test GHG, kg CO2ekv/årBehov, MWh/år kg CO2ekv/MWh g CO2ekv/kWh

26 1166 7,13 163,5 163,5

60 316 7,13 44,3 44,3
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4. Diskussion 

 

4.1 Allmänt 
Resultatet redovisade tydligt att värmelagringssystem med rätt uppvärmningssystem 

kan ge en rejäl energibesparing. Många systemlösningar simulerades, med 

varierande resultat. Beståndsdelarna fungerade på olika sätt beroende på de övriga 

komponenternas storlekar. De systemlösningarna med minimal el-användning gav 

de bättre verkningsgraderna. Nedanstående underrubriker utreder respektive 

delsystems utförande och påverkan på resultatet. Utredningen ger en tydligare bild 

hur och varför systemlösningarna reagerade som de gjorde.  

 

Att värmelagringsystemen gav så höga resultat är positivt inför framtiden, då det 

totala energibehovet kommer vara större p.g.a. världspopulationen. För att ge ännu 

bättre förutsättningar så behöver effektiviteten av värmelagringsförmågan att öka, så 

energin kan lagras längre, helst så länge att säsongslagring kan förekomma. Med 

säsongslagring så menas att överskottsvärme lagras från exempelvis sommaren till 

vintern, vilket kan ge stora resursbesparingar. Men observera att besparingar i form 

av uppvärmning är bara en del av det hela, det kommer krävas mycket mer åtgärder 

och olika typer av energibesparingar för att skapa en hållbar utveckling.   

 

4.2 Växthusgaser & primärenergi 

Det optimerade systemet och en vanlig villas uppvärmningssystem gav 73 % 

reducering av miljöpåverkan. Det optimerade systemet kunde uppnå ett bra resultat 

eftersom GHG-utsläpp och primärenergianvändning integrerar med varandra. Detta 

bevisar att primärenergianvändning alltid bör tillämpas vid beräkningar av 

energieffektivitet. 

 

Systemlösningarnas miljöpåverkan räknades ut genom att studera elanvändningen 

och komponenternas materiella miljöpåverkan. Värmepumpens materiella 

miljöpåverkan försummades i beräkningsmodellen, eftersom det bara hade gett en 

marginell skillnad, jämfört med de andra faktorerna för miljöpåverkan.  

 

4.3 Uppvärmningssystem 

Solfångaren hade en hög verkningsgrad av primärenergianvändning och kunde 

samtidigt leverera mycket energi. Vid en liten area behövdes en högre el-användning 

för att kompensera upp mot behovet och vid en stor area lagrades ett överskott av 

energi, vilket gav bättre resultat på verkningsgraden. En kritisk punkt var viktig att 
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finna, vilket gjordes till test 60. Observera att solfångarens storlek var beroende av 

tankens storlek, eftersom de var sammankopplade.  

 

En solfångare har låg PEF eftersom solinstrålning är en flödesresurs. För att ge 

jorden en säker framtid måste energi och resurser tas till vara på, vilket kan uppnås 

genom att använda fond- och flödesresurser. Solfångare och solceller är en utmärkt 

lösning, så länge den geografiska platsen har tillräcklig solinstrålning.  

 

Undersökningen tillämpades på en villa beläget i Mellansverige. Under 

sommarhalvåret gav solfångaren mycket energi, men mindre på vinterhalvåret, vilket 

medförde mycket elanvändning till ackumulatortankens el-patron (se diagram 14). 

På vilka geografiska platser kan denna typ av systemlösning tillämpas? 

Systemlösningen solfångare, ackumulatortank och fasomvandlingsmaterial bör 

användas på alla geografiska platser där uppvärmningsbehov förekommer och 

solinstrålningen är minst lika hög som Mellansveriges. På de geografiska platserna 

där en lägre solinstrålning förekommer bör en ackumulatortank och 

fasomvandlingsmaterial fortfarande tillämpas, men med ett annat 

uppvärmningssystem. Så som borrhålslagring kopplad mot en värmepump.  

 

Den värmepump som tillämpades som ett uppvärmningssystem använde sjövatten 

och utomhusluften som källor. För att skapa en effektiv värmepump krävs en hög 

värmefaktor (COP), vilket fås genom att ha låga temperaturskillnader mellan källan 

och behovet. Både sjövattnet och utomhusluften lyckades inte skapa speciellt höga 

COP, vilket gjorde att värmepumpen förbrukade väldigt mycket el för att leverera 

rätt mängd värme.  

 

Ingående solenergi och elanvändningen var de två faktorerna som styrde 

primärenergianvändningen. De resterande uppvärmning- och 

värmelagringssystemen antogs vara försumbara, förutom dess elanvändning. Men 

hur kom det sig att systemlösningarna med solfångare gav betydligt bättre 

verkningsgrad än de med värmepump? Primärenergifaktorn för solenergi är 0.25 och 

för elanvändning 1.46 [9]. Skillnaden mellan de två talen är 1.21 enheter. För att 

driva en värmepump så krävs el, men inte för en solfångare. Vilket medförde att 

systemlösningarna med solfångare gav bättre verkningsgrader eftersom en mindre 

elanvändning krävdes, även fast systemlösningarna med solfångare behövde 

kompenseras med ren eluppvärmning på vintern. En värmepump med lägre 

elanvändning hade gett solfångaren en större konkurrent.  
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4.4 Värmelagringssystem 
 

4.4.1 Fasomvandlingsmaterial 

Fasomvandlingsmaterialen arbetade mot en bestämd fasövergång på 7 timmar, vilket 

var ett antagande. Antagandet gjordes för att ge en komfortabel temperaturförändring 

och för att Simulink har problem vid kraftiga värdeförändringar. En uppdelad 

fasövergång på 7 timmar gav Simulink tillräckligt med beräkningstid, och eftersom 

beräkningsmodellen simulerade 8760 timmar så bör inte de 7 h påverka resultatet 

märkbart. Det är inget verklighetsbaserat antagande, men det krävdes för att få 

beräkningsmodellen att funka.  

 

Ibland under simuleringarna uppnådde fasomvandlingsmaterialen en kritisk punkt 

där ökningen av massa inte skapade förändring, troligtvis för att laddning och 

urladdning inte längre var störningskänsliga mot övriga komponenters förändringar. 

I fortsatta studier bör PCM testa att tillämpas i en ackumulatortank, för att reglera 

dess temperatur och förhoppningsvis undgå en el-patron.  

 

Paraffin 17-Carbons gav det bästa resultaten till arbetet, då dess smältpunkt var lik 

temperaturer vid termisk komfort. Vid tillräckligt stor massa visade det sig att 

fasomvandlingsmaterialen hade en tendens att skapa en inomhustemperatur kring sin 

smältpunkt, med ett intervall på +/- 2 °C. Eftersom flera fasomvandlingsmaterial 

hade sin smältpunkt under 20 °C så resulterade även inomhustemperaturerna under 

20 °C, vilket medförde att termisk komfort inte uppfylldes. P17:s smältpunkt var 

21,7 °C och gav därför en perfekt komfort. Polyethylene glycol 600 fungerade också 

bra, men något sämre eftersom dess smältpunkt låg på 20 °C. Poly hade även lägre 

entalpidifferens vid fasomvandling än P17, vilket medförde högre massa för att 

uppfylla samma effekt. Simuleringarna visade att PCM arbetade som bäst med 

relativt höga temperaturförändringar, troligtvis för att kunna ladda och urladda. 

  

4.4.2 Borrhålslagring 

Temperaturen i borrhålslagret uppnådde aldrig större förändringar. Eftersom 

volymen av borrhålslagret var mycket stort, granit har en låg värmeledningsförmåga 

och små urladdningar skedde. Att berget höll sin naturliga temperatur är mycket bra, 

då stora svängningar riskerar förändringar av områdets ekologi. Tyvärr har ingen 

hänsyn till grundvattnet tagits med i denna undersökning.  
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4.4.3 Ackumulatortank 

Varför verkningsgraden av primärenergianvändning förändrades vid omställning av 

ackumulatortankens volym var på grund av: Vid en liten volym var för lite energi 

lagrad och därför förekom totala urladdningar, vilket krävde mycket el för en snabb 

uppladdning. Vid en stor volym kom vattnet sällan upp i rätt temperatur, vilket 

krävde el för att få upp till minst 55 °C. Den kritiska punkten för test 60 blev funnen 

på 0,35 kubikmeter.  

 

Figur 16 beskriver ackumulatortankens temperaturer för test 60. Det syns tydligt att 

el-patronen arbetar kraftigt under vintern. För att skapa ytterligare optimering kunde 

en extra värmekälla kompletterat solfångaren, möjligtvis någon form av panna. 

Värmepannan hade skapat tillräckliga temperaturer och troligtvis sänkt 

användningen av primärenergi och utsläpp av koldioxidekvivalenter. PEF för 

exempelvis pellets är 1,2 och GHG-utsläppen 5 g CO2ekv/MJ [9]. El-användningen 

beräknades till PEF=1,46 och 19,29 g CO2ekv/MJ. D.v.s. vid en fortsatt optimering 

kan simuleringar med värmepanna testas, med observation att en extra komponent 

ökar kostnader och materiell miljöpåverkan. 

 

Simuleringarnas metodik kan diskuteras. Tillvägagångsättet hade som mål att alltid 

hitta en komponents värdetopp. Men oftast simulerades bara en varierande 

komponent mot låsta faktorer. Vilket kan ha gjort att bra systemlösningar gick miste 

om. Men samtidigt så kanske denna metodik hittade bra systemlösningar som inte 

hade hittats om många komponenter varierades samtidigt. Det finns både för- och 

nackdelar med vardera.   

 

4.5 Fortsatta studier 

Förslag på fortsatta studier:  

 En undersökning där verkningsgraden av primärenergianvändningen 

beräknas på den totala energianvändningen, d.v.s. på värme-, el- och 

kylbehovet, och skapa en optimering utifrån de aspekterna. 

 Simulering och undersökning på alternativa värmelagringssystem, 

exempelvis lagring i byggnadsstomme, akvifer, fasomvandlingsmaterial i 

ackumulatortank och kemisk värmelagring (när en kommersialisering skett).  

 En ekonomisk analys på undersökningen, för att se om systemlösningen är 

ekonomiskt lönsam.  
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5. Slutsats 

 

Resultatet visade vilka komponenter av värmelagring- och uppvärmningssystem 

som gav den lägsta primärenergianvändningen, vilket var solfångare, 

ackumulatortank (med el-patron) och fasomvandlingsmaterial. Med slutsatsen att 

uppvärmningssystem med ursprung hos flödesresurser och effektiva 

värmelagringssystem ger en låg primärenergianvändning, vilken leder till en lägre 

miljöpåverkan.  

 

Systemlösningen bör tillämpas på alla geografiska platser där uppvärmningsbehov 

förekommer och en solinstrålning minst lika stark som Mellansverige. Geografiska 

platser med lägre solinstrålning bör också tillämpa ackumulatortank och 

fasomvandlingsmaterial, men ersätta solfångaren.   

 

Frågeställning 1- Vilken systemlösning ger den högsta verkningsgraden av 

primärenergianvändning och samtidigt uppfyller värmebehovet? Svar på 

frågeställning: 47 kg Paraffin 17-Carbon som fasomvandlingsmaterial, en 

ackumulatortank på 0,35 m³ och en solfångare på 13 m². Vilket gav en verkningsgrad 

på 61,22 % och en verkningsgrad av primärenergianvändning på 387,6 %.  

 

Frågeställning 2- Hur mycket reducering av miljöpåverkan ger det optimerade 

systemet? Svar på frågeställning: Den optimerade systemlösningen gav ett utsläpp 

på 316 kg CO2ekv/år, vilket motsvarar en reducering på 73 % mot en vanlig villas 

uppvärmningssystem. 
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